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1.முன்னுடைர

தமிழர் பண்பாடு  ( வெதாடக்க காலம் முதல் கி.பி. 600 வடைர )

வரலாற்றின் குறிக்ககாள்

வீரத்தின் வெபயரால் எண்ணற்ற Cக்கடை]ப் கபார்க் க]த்தில் வெகான்று குவிப்பதன் விடை]வாக, அரச 
இனங்களின் எழுச்சி வீழ்ச்சிகள் பற்றிய கடைதகள், அடைCதி வாழ்வு நடாத்தும் Cக்கள், தங்கள் த]ரா 
உடைழப்பின் பயனாக ஈட்டிக் குவித்து டைவத்திருக்கும் வெசல்வத்டைதக் வெகாள்டை]யடித்துக் வெகாள்ளும் 
வெவறிகயாடு மிகப்வெபரிய Cக்கள் கூட்டம் உலக அரங்கில் இடம் வெபயர்ந்து வெகாண்கடயிருக்கும் 
பழங்கடைத, அரசகுல Cகளிரின் கற்பழிப்பு, ஒரு சிலரின் வெவறியாட்டத்டைதப் பழி வாங்குவது காரணCாக
ஏதுCறியா உயிர்களின் இரத்தப் வெபருக்வெகடுப்புகளின் வி]க்கம் ஆகிய இடைவதாம் வரலாறு என்றால் 
கி.பி 600 வடைர குறிப்பிடத்தக்க வரலாற்று நிகழ்ச்சிகக] இல்லாத ஓர் இனிய நாடு தமிழ்நாடு எனலாம்.

இதற்கு Cாறாகத் தங்கள் வாழிடங்கடை]ச் சூழ உள்] நிலக்கூறுபாடுகளின் தூண்டுதலாலும், கவறுகவறு
பட்ட பண்பாடு, நாகரீகங்கடை] வ]ர்த்துக் வெகாண்டிருக்கும் பல்கவறு இனCக்கக]ாடு வெகாண்ட 
வெதாடர்பு தந்த வெசல்வாக்குளின் தூண்டுதலாலும், ஓரின Cக்களின் சமூக சCய வாழ்க்டைகயில், சிறுகச் 
சிறுக ஏற்பட்டுவிட்ட வ]ர்ச்சி நிடைலகளின் Cதிப்பீடு அம்Cக்களின் உண்ணல் பருகல், விடை]யாட்டு, 
ஆடல், பாடல், அரசர்க்கும் கடவு]ர்க்கும் ஆற்றும் வழிபாடு, ஆகிய இடைவகளில் வெCல்ல வெCல்ல 
ஏற்பட்டுவிட்ட முன்கனற்றங்களின் விரிவான வி]க்கம், அம்Cக்களின் உள்நாட்டு வாணிகம், கசய்டைC 
அண்டைCக்கண் உ]வான நாடுகக]ாடு வெகாண்டிருந்த உறவுநிடைல, குறியீட்டு நிடைலயாம் எளிய 
வெதாடக்க நிடைலயிலிருந்து, அரிதின் முயன்று பயின்றாலல்லது, எளிதில் வி]க்கம் வெபறCாட்டா. 
இலக்கிய இலக்கண Cரபுகள், முடிந்த முடிபாக முழுடைCயாக்கப்படும் வடைரயான, அவர்தம் இலக்கிய 
வ]ர்ச்சியின் விரிவுடைர வி]க்கம் ஆகிய இடைவதாம் வரலாறு என்பதின் வெபாருள் என்றால், வெதால்லூழிக்
காலத்திலிருந்து, கி.பி. 600 வடைரயான காலத்திற்கான தமிழர்களின் வரலாற்றிடைனத் திரும்ப வடைரதற்குத் 
கதடைவப்படும் வரலாற்றுச் சான்றுகள் அடைனத்தும் உள்]ன, அவ்வரலாற்றுக்கடைத Cறுபடியும், 
வடைரயப்படுவது முயலப்பட்டுள்]து இந்நூலில்.

Cக்கள் நாகரீகத்தின் பழங்கற்காலம், புதுக் கற்காலம் என்ற கவறுபட்ட காலகட்டங்கடை]ச் 
கசர்ந்தனவாகிய கற்க]ால் ஆன படைடக் கலங்களும், வெதாழிற் கருவிகளும், முடைறயாகத் 
திரட்டப்படவில்டைல என்றாலும், பல்கவறு Cக்க]ால் கண்வெடடுக்கப்பட்டு, இந்தியநாட்டு அரும் 
வெபாருட்காட்சியகங்களில் பாதுகாப்பாக டைவக்கப்பட்டுள்]ன, அக்கருவிகள் கூறாCல் கூறும் 
சான்றுகடை] அடிப்படைடயாகக் வெகாண்டு, அப்பழம்வெபரும் நாட்களில் தமிழர்கள் நடத்திய 
வாழ்க்டைகநிடைல பற்றிய ஒரு Cதிப்பீடு வெசன்டைனப் பல்கடைலக் கழகம், 1926 ல் வெவளியிட்ட 
“இந்தியாவின் கற்காலம்” என்ற என் நூலில் என்னால் வெகாடுக்கப்பட்டுள்]து.

படைழய இரும்புக் காலத்டைதச் கசர்ந்தனவாய படைடக்கலங்க]ாலும், வெதாழிற்கருவிக]ாலும் சிறிய 
அ]விலும், வடநாட்டு ஆரிய நாகரிகத்கதாடு வெதாடர்பு வெகாள்வதற்கு முன்னர், அவர்கள் வழங்கிய 
வெசாற்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சி முடிவால் மிகப்வெபரிய அ]விலும் வெதரியவரும். அவர்களின் சமூக, சCய, 
அரசியல் வெதாழிலியல் வாழ்வு நிடைலகள், வெசன்டைனப் பல்கடைலக்கழகம் 1929 ல் வெவளியிட்ட 
“ஆரியத்திற்கு முந்திய தமிழர் நாகரீகம்” என்ற என் நூலில் வி]க்கப்பட்டுள்]ன. (அவர்களின் பழம் 
இலக்கியச் சார்புடைடயவும், கவறு வடைகச் சார்புடைடயவும் ஆய கால வெவள்]த்தின் அழிவுக்கு 
ஆட்பட்டுப் கபாகாCல், என்வெனன்ன கபணிக்காக்கப்பட்டுள்]னகவா அவற்றிலிருந்தும் சCஸ்கிருதம், 
பாலி, கிகரக்கம் ஆகிய வெCாழிகளிலும் இலத்தீன் வெதான்டைC வாய்ந்த) ஆவணக் குறிப்புகளிலிலும் 
இவர் பற்றிக் கூறியிருக்கும் குறிப்புகளிலிருந்தும், வெபறக்கூடிய தமிழர் வரலாற்றின் Cறு 
வெதாகுப்பிற்கான ஒரு முயற்சிகய இந்நூல்.

வரலாற்று மூலங்கள்

தனி ஒருவர், Cற்றும் சமூக வாழ்வின் குறிக்ககாள் ஒழுக்கம் பற்றிய ஆரியரின் பழங்கருத்துகடை]க் 
வெகாண்டிருப்பதான, Cந்திரங்கள், பிராCணம் என்ற வெபாருளில் நான் வெகாள்வதான கவத இலக்கியம் 
(இரண்டுகC ஒரு கசர இருந்து கவதங்கள் எனப்படுவன வாகி) Cற்றும் சூத்திரம், அதுகபாலகவ 
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இராCாயணம், Cகாபாரத இதிகாசங்கள், புராணங்கள், வெப]த்த, அர்த்தCாக வெ5யின் பழம்வெபரும் பாலி 
வெCாழியிலான இலக்கியங்கள், அதாவது, ஆரிய வரலாற்று மூலங்கள் அடைனத்தும், வரலாற்றுச் 
வெசய்திகளுக்காக முழுடைCயாகத் துருவித் துருவி ஆராயப்பட்டு விட்டன. இடைவ கபாலும் வரலாற்று 
மூலங்களிலிருந்து வெபறப்படும் வெசய்திகள் ஆரியர்கள், தமிழர்கக]ாடு வெகாண்ட வெதாடர்பிடைன 
Cட்டுகC வி]க்கும் என்பது வெசால்லாCகல வி]ங்கும்.

வட இந்தியப் பழங்கடைதகடை]க் குறிப்பாகப் புராணங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் பழங்கடைதகடை] 
எடுத்தாளும் நிடைலயில், நான். திருவா]ர் பர்கிதர் அவர்களின் நுணுகிய ஆய்வு முடைறயிடைனயும் 
முடிவுகடை]யும், வெபரும்பாலும் முழுடைCயாகப் பின்பற்றியுள்க]ன். இக்குவாகு காலத்திற்கும் ஸ்ரீ 
கிருஷ்ணன் காலத்திற்கும் இடைடயில் ஒவ்வெவாரு நூற்றாண்டிலும் வந்து வந்து காட்சி அளித்துப் 
படிப்பவடைரக் குழப்பத்திற் குள்]ாக்குகவார்க]ாய அகஸ்தியர் ஒகர அகஸ்தியர் அல்லர், வசிஷ்டர், 
ஒகர வசிஷ்டர் அல்லர், விசுவாமித்திரர், ஒகர விசுவாமித்திரர் அல்லர். அந்தந்த நூற்றாண்டுகளில் 
ஒவ்வெவாரு வெபயர் வெகாண்டு வாழ்ந்த பலராவர். அப்வெபயர்கள் தனித்தனி Cனிதர்கடை]க் குறிப்பன 
அல்ல. அடைவ, ஒவ்வெவான்றும், ஒவ்வெவாரு குடிப்வெபயடைரக் குறிப்பனவாம் என்பது, திருவா]ர் பர்கிதர் 
அவர்களின் பல்கவறு கருத்துகளில் நனிமிகக் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். இம்முடிவு, குழப்ப 
நிடைலடையக் குடைறத்துத் வெதளிவு நிடைலயிடைனத் கதாற்றுவித்தகதாடு, வட இந்திய நாடுகளில், 
பழங்காலத்கத அடுத்தடுத்து அரசு கட்டில் ஏறிய அரசர்கள் பற்றிப் வெபரும்பாலும் சரியானவெதாரு 
பட்டியடைல, வெபாதுவாகப் பின்பற்றும் இப்பட்டியடைலத் திருவா]ர் பர்கிதர் அவர்கள் தயாரிக்கத் 
துடைணயும் புரிந்தது. (இப்பட்டியல்) கவதகாலத்தில் வெதன்னாட்டில் ஆரிய நாகரீகம் வெCல்ல வெCல்லப் 
பரவிய நிடைலயிடைனக் கண்டுவெகாள்] எனக்கும் துடைண நின்றது.

வெCஸபகடாமிய, எகிப்தியக் கல்வெவட்டுக்கள் கிகரக்க இலத்தீன் வெCாழி இலக்கியங்கள் கபாலும் 
இந்திய நாட்டைடச் கசராதனவாகிய வரலாற்றுச் சான்றுகள், தனக்கு கCற்கக உள்] நாடுகக]ாடு 
இந்தியா வெகாண்டிருந்த வாணிபத் வெதாடர்பிடைன Cட்டுகC குறிப்பிடுகின்றன. வெசங்கடற் வெசலவு என்ற 
வெபரிபுலுஸ் நூலின் தம்முடைடய பதிப்பில், திருவா]ர் ஸ்காப் அவர்க]ாலும், “உகராCப் கபரரசுக்கும் 
இந்தியாவுக்கும் இடைடயிலான வாணிகம்” என்ற தம் நூலில், திருவா]ர் லார்மிங்டன் அவர்க]ாலும், 
இந்த வரலாற்றுச் சான்றுகள் முற்றவும் ஆராயப்பட்டு, முழுடைCயாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுவிட்டன. 
அந்நூல்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் எழுத்து வடிவிலான நல்ல ஆவண அடிப்படைடயிலான வெசய்திகடை], 
இந்தியாவின் சார்பில் கிடைடக்கக்கூடிய சிறு வெசய்திகக]ாடும் ஒப்புக்காட்டி நூற்றாண்டு நூற்றாண்டு 
வாரியாக வரிடைசப்படுத்தியுள்க]ன்.

ஆனால், இந்நூலுக்கு உறுதிவாய்ந்த சான்றுக் க]ஞ்சியCாக நான் கCற்வெகாண்டது, கி.பி. 600 க்கு முந்திய
காலத்துத் தமிழ் இலக்கியகC ஆகும். வெபரும்பாலான என் ஆராய்ச்சி முடிவிற்கு அடிப்படைட ஆதாரCாக,
உண்டைCயில் நான் கCற்வெகாண்ட நனிமிகப்படைழய நூல், வெதால்காப்பியப் வெபாரு]திகாரம் ஆகும், 
அந்நூல், அது எழுதப்படுவதற்கு முந்தித் கதான்றிய இலக்கியங்களுக்கான இலக்கண Cரபுகடை] 
கநரிதாக எடுத்து வி]க்ககவ எண்ணியுள்]து, அவ்விலக்கடைண Cரபுகடை] அந்நூல் எழுந்த காலத்திற்கு 
ஆயிரம் அல்லது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்கு முந்திய காலத்தில் வாழ்ந்த Cக்களின் உண்டைCயான 
பழக்க வழக்கங்க]ாககவ நான் Cதிக்கின்கறன். பண்டைடத் தமிழரின் எண்ணித் வெதாடைலயா இலக்கியப் 
படைடப்புகளின் ஒரு சிறு பகுதியாய் எட்டுத்வெதாடைக பத்துப்பாட்டு என்ற தடைலப்புகளில் வெதாடைக 
நூற்களில் வெதாகுக்கப் வெபற்றிருக்கும், கவறு கவறுபட்ட நூற்றாண்டுகளில் எழுதப்பட்டனவாய் 
அப்பாக்கள் பலவும் தரும், வரலாற்றுச் சான்றுகக] வெதளிவான, உறுதி வாய்ந்த கநரிடைடக் 
கூற்றுக]ாகும், இச்வெசய்யுள்கள் இரு வெபரும் அறிஞர் வெபருCக்க]ால் இதற்கு முன்கப வரலாற்று 
ஆய்வுக்கும் ஓர் அ]வு பயன்படுத்தப்பட்டுள்]ன.

வெசால்கலருழவு வெசய்யப்படாCல் வெவற்றுக்கரம்பாககவ இருந்து வந்த, தமிழிலக்கியத்திறன் ஆய்வு 
என்ற Cண்ணில், திருவா]ர் வி.கனகசடைப அவர்கள் முதல் உழவு வெசய்து, பண்டைடய தமிழரசர்களின் 
வரலாறு பற்றிய ஆய்விடைன முதன்டைCயாகவும், அக்கால Cக்கள் வாழ்வியல் பற்றிய ஆய்விடைன 
இடைடப்பிறவரலாகவும் கCற்வெகாள்ளும், “1800 ஆண்டுகளுக்கு முந்திய தமிழர்” என்ற தம்முடைடய 
நூடைலக் வெகாணர்ந்துள்]ார், முதுவெபரும் தமிழ் அறிஞராக அவர் இருந்தும், பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் 
வெபரும்பகுதி அவர் காலத்தில் அச்சிடப்படாடைCயால் அத்துடைறயில், முழுடைCயாக வெவற்றி காண 
இயலாடைCயால் அவர் வருந்தினார், அதனால், நம்புதற்கியலா வரலாற்றுக் கட்டுக்கடைதகள் சில இடம் 
வெபற்றுவிடத்தக்க, பல தவறுகளுக்கு அவர் வெபாறுப்கபற்க கநர்ந்துவிட்டது.
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வெசன்டைனப் பல்கடைலக்கழகத்தின், இந்திய வரலாறு Cற்றும் வெதால்வெபாருள் ஆய்வுத்துடைறகளின் 
கபராசிரியராகிய முதுவெபரும் அறிஞர் திருவா]ர் எஸ்.கிருஷ்ணசாமி அய்யங்கார் அவர்கள், பழந்தமிழ் 
இலக்கியங்களில் வெபாதிந்து கிடந்த பண்டைடத்தமிழ் அரசர்கள், குறுநிலத் தடைலவர்கள் பற்றிய 
வெசய்திகள் அவ்வ]டைவயும் துருவித் துருவி ஆய்ந்து வெவளிப்படுத்தித் தம்முடைடய பல்கவறு நூல்களில் 
திறன் ஆய்வு வெசய்துள்]ார், ஆனால், பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் பண்டைடக்காலத்து Cக்களின் 
வாழ்க்டைகமுடைற பற்றிய வெசய்திகடை] நூற்றாண்டு வாரியாகப் வெபருC]வில் வெகாண்டிருப்பனவாகவும் 
(அப்பழங்காலச் சமுதாய வாழ்வியல் முடைற பற்றிய) வரலாற்றுச் வெசய்திகடை]கயா அதன் வ]ர்ச்சி 
நிடைல பற்றிய ஆய்விடைனகயா அவர் கCற்வெகாண்டாரில்டைல.

உண்டைCயில் அவ்விலக்கியங்களில் இரண்டறக் கலந்து கிடக்கும் இத்துடைணச் வெசல்வங்கடை] டைவத்துக் 
வெகாண்டு என்ன வெசய்வது என எண்ணிக் கலக்கப் படுC]வான வரலாற்றுச் வெசல்வங்கள் மிகப்பலவாம்,
பழந்தமிழ் இலக்கியங்களிலிருந்து Cட்டும் கல்லி எடுக்காCல் வரலாற்றுச் வெசய்திகளில் ஒரு கால் 
கூறிடைனக்கூட பயன்படுத்தவில்டைல என்கற நான் அஞ்சுகின்கறன். வரலாற்றுச் வெசய்திக]ாக, ஆய்ந்து 
கண்டு நான் கூறியிருப்பன வெபரும்பாலும் முழுக்க முழுக்கப் புதிய வெசய்திக]ாககவ, என்னுடைடய 
ஒவ்வெவாரு முடிடைவயும் அரண் வெசய்யும் சான்றாகத் தமிழ் இலக்கியத்தில் காணலாம். வெசய்திகடை] 
அவற்றின் மூலவடிவிகலகய தருவடைத, ஒவ்வெவாரு அதிகாரத்திலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு 
இடங்வெகாண்டுவிடும் வடைகயில் அளித்திருப்பதன் மூலம், என் நூடைலப் படிக்கும் தமிழ் 
அறியாதவர்கடை] அடைலக்கழிக்க அல்லற்படச் வெசய்து, முந்திய எழுத்தா]ர்கள் வெசய்யாது விட்ட 
ஒன்டைற நான் வெசய்துள்க]ன்.

இந்நூலுக்காக நான் வெCாழி வெபயர்த்திருக்கும் தமிழ் இலக்கிய கCற்ககாள் பாக்கள் 
பழஞ்வெசாற்கடை]யும், வழக்கிறந்து கபான இலக்கண Cரபுகடை]யும் வெபருC]வில் வெகாண்டுள்]ன 
என்படைதக் கூற கவண்டியது வெபரும்பாலும் கதடைவயற்றது. மூலங்களுக்கு உடைர வகுக்கும் நிடைலயில் 
உடைரயாசிரியர்களும் சிற்சில இடங்களில் மிகமிக அரிதாக என்றாலும் வழிதவறிச் வெசன்றிருப்பதால், 
அவர்கள் உடைர, தவறான உடைரயாக இருக்கக்கூடும் என நான் எண்ணிவிடும் இடங்களில் அவர்கள் 
கூறுவதிலிருந்து கவறுபட, நான் தயங்கியதில்டைல.

தமிழும் ஆங்கிலமும் வெCாழி அடைCப்பில், ஒன்றிலிருந்து ஒன்று மிகப் வெபரிய அ]வில் கவறுபட்டு 
இருப்பதால், எடுத்தாளும் வெசய்யுள்கள் எளிடைCயில் வெபாருள் வி]ங்கக்கூடியனவாக இருப்பினும், 
அவற்டைற வெCாழி வெபயர்ப்பது கடினCாககவ உ]து. கCலும் தமிழ்ப் புலவர்கள், குறிப்பாக கி.பி. ஐந்து 
ஆறாம் நூற்றாண்டினரான பிற்காலப் புலவர்கள், தம்முடைடய வெசய்யுட்களில், வெசாற்வெறாடர்க்கு கCல் 
வெசாற்வெறாடர்கடை]யும், அடைடவெCாழிக்கு கCல் அடைடவெCாழியிடைனயும் அடுக்கிக் குவிப்பதில் 
அ]வின்றி ஆர்வம் காட்டியிருப்பது கநரிடைட வெCாழி வெபயர்ப்டைபப் வெபரும்பாலும் இயலாததாக 
ஆக்கியு]து. ஆனால் இம்வெCாழிவெபயர்ப்புகள் ஒரு வரலாற்றுப் பயன் குறித்து ஆதலின், அவ்வப்கபாது 
மீறி, வெபாருள் வி]க்க நிடைல வெCாழிவெபயர்ப்பு முடைறயிடைன கCற்வெகாண்டுள்க]ன். ஆயினும், 
அம்வெCாழி வெபயர்ப்பு, படித்துப் வெபாருள் உணர்ந்து வெகாள்]க்கூடிய ஒன்கற என்படைத உணர்த்தும் என 
நம்புகின்கறன். என்னுடைடய வெCாழிவெபயர்ப்பு எங்வெகல்லாம் பிடைழபட்டிருப்பதாக உணர்கின்றனகரா, 
அடைவ அடைனத்டைதயும் என் கநாக்கிற்குக் வெகாண்டுவருCாறு தமிழறிஞர்கடை] கவண்டிக் வெகாள்கிகறன், 
எங்ஙனCாயினும், வெசய்யுள் மூலத்டைத எந்த இடத்திலும் வெபாருட்பிடைழபட உணர்த்தியிருப்பதாக நான் 
நிடைனக்கவில்டைல.

ஆண்டுகள் வழி நிகழ்ச்சி நிரல்

ஆண்டுகள் வழி நிகழ்ச்சிநிரல், வரலாற்றின் கண்ணாயின் பண்டைடய இந்திய வரலாறு எப்கபாதும் 
குருடாககவ இருக்கும். உண்டைCகள் அதாவது கணக்குப் பிறழாத, சரியான கததிகள், மிகமிக அருகககய 
கதடைவப்படும் என்பதால் Cக்கள் வாழ்வியல் வ]ர்ச்சி பற்றிய ஆய்வு கCற்வெகாள்ளும் Cாணவர்கள் 
அவ்வாய்வுக்கு அடுத்தடுத்து இடம் வெபற்றுவிட்ட நிகழ்ச்சிகள் அ]விகலகய Cனநிடைறவு வெகாள்வர். 
படைழய இந்தியாவின் ஆண்டுவழி நிகழ்ச்சி நிரல் அறுதியிட்டு முடிவு வெசய்ய இயலாத ஒன்றாககவ 
இருக்கிறது. அவ்வாகற வெதாடர்ந்து இருக்கும். அதனால் நாட்டுப்பற்று மிகுந்த தற்புகழ்ச்சியா]ர்க்கும், 
ஒன்டைறப் பலபடப் வெபரிதாக்கிக் காட்டும் வெபாய்க் கூற்றினர்க்கும் கபாதிய வாய்ப்பிடைன அளித்து 
வந்துள்]து, அளித்து வருகிறது.
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கிருத்துவத் தடைலடைCக்குரு திருவா]ர் அஷர் அவர்களின் ஆண்டுவழி நிகழ்ச்சிநிரல் பட்டியல் 
வெசலுத்திய கCலாதிக்க விடை]வால் உலகம் கி.மு. 40004 ல் கதாற்றுவிக்கப்பட்டது என நம்பியிருந்த 
காலத்தில், கவதகாலத் வெதாடக்கம் கி.மு. 1200 ஆக முடிவு வெசய்யப்பட்டது. அந்நாளிலிருந்து Cண்ணியல்
ஆய்வா]ர்கள் Cனிதனின் கடந்தகால வரலாற்றிற்குக் குடைறந்தது நூறாயிரம் ஆண்டுக]ாவது 
ஒதுக்கப்பட ‘கவண்டும் என வாதிட்டு வந்துள்]னர் என்றாலும், ஆரிய நாகரீகத்தின் வெசல்வாக்கு 
சிறித]வு தானும் காணக்கூடாத கி.மு. 3000 க்கும் முந்தியதான சயிந்தவன் நாகரீகத்தின் அடிச்சுவடுகள், 
அரப்பா வெCாகஞ்சதகரா ஆகிய இடங்களில் அகழ்ந்து காணப் பட்டன என்றாலும், கடந்த நூறு ஆண்டு 
கால அ]வில் சிறிதும் நம்புதற்கு இயலாத நனிமிகப் பிற்பட்ட காலத்டைத கவதகாலந் வெதாடக்கத்திற்கு 
ஒதுக்கி விட்ட கதக்கநிடைல, ஐகராப்பிய வரலாற்றுப் கபராசிரியர் கடை] Cறுசிந்தடைன வெசய்யத் 
தடுத்துவிட்டது.

திருவா]ர் பர்கிதர் அவர்களின் பட்டியலிலிருந்து, பாரதப் கபாருக்கு முன்னர், 90 தடைலமுடைறகடை]ச் 
கசர்ந்த அரசர்கள் ஆட்சி புரிந்தனர் என அறிகிகறாம். பல்கவறு ஆய்வுகள், நிடைலநாட்ட 
முடைனவதுகபால், அப்கபார் கி.மு. 15 ஆம் நூற்றாண்டில் நிகழ்ந்ததாயின், கவதகாலம் கி.மு. 3000 
ஆண்டுகளுக்கு மிக முற்பட்ட காலத்தில் வெதாடங்கியதாதல் கவண்டும்.

ஆரியரின் ஒற்டைறத்தி வழிபாட்டுமுடைற, கவதகாலத்து முத்தீவழிபாட்டு முடைறக்கு முன்கன, மிக நீண்ட 
காலத்திற்குச் சிறந்து வி]ங்கியிருத்தல் கவண்டும். இவ்வடைகயால், முன்னுடைர 
——————————— 
ஆரியரின் தீ வழிபாட்டு வெநறியின் வெதாடக்கத்திற்கு கி.மு. 3000 ஐ நாம் அடைடகிகறாம். அந்தப் புதிர் 
ஈண்டு ஆராயத் கதடைவயில்டைல. ஆனால் அவ்கவத காலம், ஒவ்வெவான்றும் 500 ஆண்டுகடை]க் 
வெகாண்டதான மூன்று யுகங்கடை] உள்]டக்கியதாகவும் ஏறத்தாழ கி.மு. 3000 ல் வெதாடங்கிய தாகவும். 
நான் கருதுகிகறன் எனக் கூறுகின்ற அறகவாடு நிடைறவு வெகாள்கிகறன்.

ஸ்ரீ இராCச்சந்திரன், கவதகாலத்தின் மூன்று பகுதிகளில், இரண்டாவது பகுதியின் இறுதியில் இருந்தார். 
ஆககவ அவருடைடய காலம் கி.மு. 2000 எனக் கருதுகின்கறன். ஸ்ரீ இராCச்சந்திரன் பிறக்கும்கபாது ஐந்து 
விண்மீன்கள், கCலாட்சி நிடைலயில் இருந்தன என்ற வெசவிவழிச் வெசய்தியால் உறுதி வெசய்யப்படுகிறது 
என்ற சிறப்பும், இந்த நாளுக்கு உண்டு. ஸ்ரீ இராCருக்கும் ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கும் இடைடகய கடந்துகபான 
காலம் 500 ஆண்டுகள் என்பது ஒரு நல்ல Cதிப்பீடு. இம்Cதிப்பீடு ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் இறப்கபாடும், 
கவதCந்திரங்கடை] இயற்றி வந்த நீண்ட வழிமுடைறயினரின் Cடைறவுகக]ாடும் ஒன்றுபட்ட, 
கலியுகத்தின் Cரபு வழித் வெதாடக்கCாம், கவதகால் முட்டி.வுக்கு நம்டைCக் வெகாண்டுவந்து நிறுத்துகிறது.

பாரதப்கபாருக்குப் பின்னர், இந்தியாவின் ஆண்டுவழி நிகழ்ச்சி நிரல் பட்டியல், இன்றியடைCயா 
நிடைலயில் சரியான தல்லவாகலாம் என்றாலும், எளிடைCயானது. ஆனால், நாம் வெபரிதும் கருத்தில் 
வெகாள்] கவண்டுவது நிகழ்ச்சிகளின் வரிடைசமுடைறடைய ஆராய்ந்து காண முயல்வகத நம்பிக்டைக 
யற்றதாகி விட்டதான நிகழச்சிகளின் சரியான நாட்கடை] அன்று.

வெதன்னிந்திய வரலாற்றுத் கததிகடை]ப் வெபாறுத்த வடைர இடைவகபாலும், வெதளிவிலாக் கற்படைன 
முடிவுகளும், எட்டுவதற்கு அப்பாற்பட்கட உள்]ன. திருவா]ர் கனகசடைப அவர்கள் வரலாற்று Cனிதர் 
சிலரின், ஏற்றுக் வெகாள்]த்தக்க கததிகடை]க் கண்டுவெகாள்]லாம் எனக் கற்படைன வெசய்துள்]ார். அது, 
வெவறும் Cாடைய என்பது உறுதி வெசய்யப் பட்டுவிட்டது. எந்தக் காலத்திற்குப் பின்னர் நம்பத்தகுந்த, ஒரு 
சில வரலாற்றுத் கததிகடை]ப் வெபற, சில கல்வெவட்டுகள் நCக்குத் துடைணபுரிந்தனகவா, அந்தக் காலCாம் 
கி.பி. 600 ஐ அடைடயும் வடைர, அதிகபட்சம், நாம் வெபறக்கூடியது வெதளிவில்லாத சில நிகழ்ச்சிகளின் 
வரிடைசப்பட்டியல்தான்.

படி எடுத்தல்

சCஸ்கிருதச் வெசாற்கடை], உகராCன் எழுத்து வடிவில் எழுதியது வெபரும்பாலான சCஸ்கிருத அறிஞர்கள்
கடைடப்படித்த அகத முடைறதான். தமிழ்ச் வெசாற்களுக்காக கCலும் சில எழுத்துக்கடை] 
கCற்வெகாண்டுள்க]ன். அடைவ யாவன; 'ஃ'ற்கு 'H'; 'ஏ’ வுக்கு 'E'; ‘ஓ’ வுக்கு ‘O’ ‘’ ‘ற’ கர வெCய்க்கு ‘u’. ‘ழ’ கர 
இன்டைறய ஒலிப்பு நகரத்திற்கு முடைறயில் ‘ன’ கரத்டைத கவறு பிரித்துக் காண முடிய வில்டைலயாககவ 
னகரத்திற்க்குத் தனிக்குறியீடு எடைதயும் பயன்படுத்தவில்டைல. தமிடைழ உகராCன் எழுத்தில் எழுதுவது, 
தனிச்சிக்கடைலத் கதாற்றுவிக்கிறது. தமிழ் வெநடுங்கணக்கில் பல வெCய்வெயழுத்துக்கடை]க் குறிக்கவரும் 
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குறியீடுகள் இரண்டு ஒலிகடை]க் குறிக்கும் பணியிடைனப் புரிகின்றன. உகராCன் எழுத்தில் எழுதுவது 
ஒலிப்பு முடைறகயாடு கவறுபட்டதாகி விடின் அச்வெசால் தன் வெபாருடை]கய இழந்துவிடுகிறது. 
உகராCன் எழுத்தில் அளித்துள்க]ன்.

நான் கCற்வெகாண்ட ஒலிப்புமுடைற வெபரிதும் சரியான ஒன்று, ஒவ்வெவாரு தமிழனும் அடைதப் 
பின்பற்றலாம் அல்லது உணர்ந்து வெகாள்]லாம் என்கற எண்ணுகின்கறன். நான் சந்திக்க கநர்ந்த 
Cற்வெறாரு சிக்கல், ஒகர வெசால் சCஸ்கிருத வடிவிலும், தமிழ்வடிவிலும் காணப்படும் கபாது அடைத 
எழுத்துவடிவில் தரும் நிடைலயில் ஒரு முரண்பாடு ஏற்பட்டு விடுகிறது என்ற உண்டைC நிடைலயாகும். 
சூழ்நிடைல, ஒருவடைர சCஸ்கிருதத்தில் சிந்திக்கடைவக்கும் கபாது, இடைவகபாலும் வெசாற்கடை]ச் 
சCஸ்கிருத எழுத்துகளிலும், தமிழில் சிந்திக்க டைவக்கும்கபாது, தமிழ் எழுத்துகளிலும் தந்துள்க]ன், 
இம்முடைற, அவ்விரு வெCாழிகளில், ஒரு வெCாழிடையத் வெதரியாத வாசகர் கடை]த் தடுCாறச் வெசய்யக்கூடும் 
என்றாலும் இம்முரண்பாட்டு நிடைலடையத் தவிர்த்துவிடல் கூடும் என நான் நிடைனக்கவில்டைல.
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2. தமிழர் பண்டைட நாகரீகத்தின் நில இயல் அடிப்படைட

தமிழர், வெதன்னிந்திய Cண்ணுக்குரியவர்

ஓரின Cக்களின் நாகரீகம், அவர் வாழும் Cண்ணுக்கு உரியதாயின். அந்நாகரீகம், அம்Cக்கள், பிற 
இனCக்கக]ாடு வெதாடர்பு வெகாள்வதற்கு முன்கப வ]ர்ந்து முழுடைC வெபற்ற ஒன்றாகக் 
காணப்படுCாயின், அந்நிடைலக்கு, அம்Cக்கள் வாழும் இயற்டைகச் சூழ்நிடைல, அம்Cக்கள் மீது வெசலுத்திய
ஆட்சியின் விடை]கவ முழுமுதல் காரணCாம். ஓரின Cக்கள் தங்கள் வாழ்க்டைகச் சூழ்நிடைலகயாடு 
வெதாடர்ந்து எதிர்நீச்சல் கபாட்டு வந்ததன் விடை]வாகத் கதான்றிய ஒரு நாகரீகம், அம்Cக்கள் வாழும் நில
இயல் கூறுபாட்டுக் காரணம் அடிப்படைடயில் எழுந்தகதயல்லது, வெவன்று அடிடைCககாடல், வாணிகம், 
Cற்றும் பிற அறவழி மூலம் அம்Cக்கக]ாடு வெதாடர்பு வெகாண்டுவிட்ட வெவளி நாட்டவரின் ஆதிக்க 
விடை]வு கபாலும் வரலாற்றுக்கான அடிப்படைடயில் எழுந்ததாகாது.

வெதால்லூழிக் காலத்தில், Cனித வாழ்க்டைகயில், இயற்டைகச் சூழ்நிடைல வெசலுத்திய ஆட்சியின் விடை]வாக 
Cனித நாகரீகம் தமிழகத்தில் படிப்படியாக ஒவ்வெவாரு காலகட்டத்திலும் வெபற்ற வ]ர்ச்சி நிடைலயிடைனக்
கண்டுவெகாள்]க்கூடிய நிடைலயில் நாம் உள்க]ாம். நிலத்துக்கடியில் வியத்தகு - கனிவ]ச் 
வெசல்வங்கடை]யும் நிலப்பரப்பின் கCல், எண்ணிக் காணCாட்டாது கவறு கவறுபட்ட Cாவடைட, 
Cரவடைடகடை]யும், ஒருபால், வெபருநீர்ப்பரப்டைபயும், பிறிவெதாருபால் வெபருநிலப் பரப்டைபயும் 
வெகாண்டதாய தட்பவெவப்ப நிடைலயிடைனயும் வெகாண்டு, Cனித இனத்தின் வ]ர்ச்சியில், அதிலும் 
அவனுடைடய வெதாடக்கநிடைல வ]ரச்சிப் பருவத்தில், ஒப்புயர்வற்ற நிடைலயில் துடைண நிற்பதாக 
இருந்தும், வ]ங்வெகாழிக்கும் இந்திய நாடு, தன் டைCந்தர்களின் வாழ்க்டைக நிடைலக்கும், தன் வரலாற்று 
ஏடுகளுக்குப் வெபருடைC கசர்க்கும் பல்கவறு நாகரீக நலத்திற்கும், தன் எல்டைலக்கு அப்பாற்பட்ட 
வறண்ட பிற நாடுகளிலிருந்து இறக்குCதி வெசய்யப்பட்டன வற்டைறகய சார்ந்திருக்க கவண்டியு]து 
என்பது வெவள்ளிடைட Cடைலயாகும் என்கற இந்திய வரலாற்று ஆசிரியர் பலரும் கருதுவதாகத் வெதரிகிறது.

சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள், திராவிடர்களின் மூதாடைதயர்கடை], இந்தியாவின் வடகCற்கு அல்லது 
வடகிழக்குக் கணவாய்கள் வழியாக நம்பிக்டைகமிக்க நல்ல வழிகாட்டி களின் துடைணகயாடு 
வெகாண்டுவந்து, எடுத்த எடுப்பிகலகய முழுடைC வெபற்ற வெவளிநாட்டு நாகரீகத்கதாடு காவிரி அல்லது 
டைவடைகக்கடைரகளில் குடியCர்த்துகின்றனர். தமிழ்ச்வெசாற் கக]ாடு ஒரு சார் உறவுடைடய வெசாற்கள் 
சிலவற்டைற, வட இந்தியாவின் ஒரு மூடைலயில் வழங்கும் பிராஹிவெCாழி வெகாண்டிருப்பது ஒன்கற 
அவர்தம், மிகப்வெபரிய இக் கற்படைனக்கு, அவர்கள் நம்பும் மிகச்சிறிய அகச்சான்று. தமிழ்வெCாழி 
அல்லது அதகனாடு உறவுடைடய ஒரு வெCாழி, பண்டைடக்காலத்தில், அவ்வடகCற்கு Cாநிலங்கள் வடைர 
வழக்கில் இருந்துள்]து என்பகத இதிலிருந்து வெபறக்கூடிய முடைறயான முடிவு ஆகும்.

ஒரு வெCாழிக் குடும்பத்தின் ஒரு வெCாழியின் ஒரு வாக்கியத் வெதாடடைர, வெCாழியியல் Cரடைபச் சிறிதும் 
மீறாCல், அத்வெதாடரில் உள்] வெசால்லுக்குச் வெசால் Cாற்றி வழங்குவதன் மூலகC, கவற்று வெCாழிக் 
குடும்பத்டைதச் கசர்ந்த ஒரு வெCாழியின் வாக்கியத் வெதாடராக வெCாழி வெபயர்த்துக் வெகாள்ளுவதற்கு 
ஏற்புடைடயதாகும் வடைகயில், வட இந்தியாவில், இன்று வழக்கில் இருக்கும், சCஸ்கிருதம் அல்லது 
வெக]டியன் இனத்டைதச் கசர்ந்த வெCாழிகள் பலவும், திராவிட இன வெCாழிகளில் உள்]து கபான்ற 
இலக்கண அடைCப்பு முடைறகடை]யும், வெசாற்வெறாடர் அடைCப்பு முடைற கடை]யும் வெகாண்டுள்]ன என்ற 
உண்டைC நிடைலயாலும், கCற்கூறிய முடிவு அரண் வெசய்யப்படுகிறது.

கூறிய இவ்வுண்டைCகள் தமிழ்வெCாழிகயாடு உறவுடைடய வெCாழிகடை] வழங்கிவந்த Cக்கள் ஒரு 
காலத்தில் இந்தியப் வெபருநிலப்பரப்பு முழுதும் வாழ்ந்து வந்தனர் என்படைத உறுதி வெசய்யுகCயல்லாது, 
அம்Cக்கள், இந்தியாவுக்கு அப்பாற்பட்ட நாட்டிலிருந்து தவிர்க்க இயலாத நிடைலயில், இந்தியாவுக்கு 
அப்பாற்பட்ட நாட்டிலிருந்து தவிர்க்க இயலாத நிடைலயில், இந்தியாவுக்கு வந்தனர் என்படைத உறுதி 
வெசய்யா இந்தியப் பழங்குடிகள், இம்Cண்ணின் Cாந்தர் அல்லர் என்படைத நம்டைC நம்படைவக்கத்தக்க 
அகச்சான்று ஒன்றுகூட இன்று வடைர தரப்படவில்டைல.

கCலும், வெதன்னிந்தியாவில், இதுவடைர, அகழ்ந்து எடுக்கப்பட்ட பண்டைடக் காலத்டைதச் சார்ந்த கடைலப் 
வெபாருட்களும், வரலாற்று நிடைனவுச் சின்னங்களும் வெதாடக்க நிடைலயாகிய பழங்கற்காலம் முதல் புத்தம்
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புது நிடைலயாகிய உகலாக காலம் வடைர எவ்வித இயற்டைக நிடைல பிறழ்வு காரணCாகவும், இடைடயற்றுப் 
கபாவதற்கு உள்]ாக்கப்படாத நாகரீகத்தின் முடைறயான வ]ர்ச்சி, இந்நாட்டில் இருந்து வந்தது என்படைத
நிடைலநாட்டும் அழியாக் க]ஞ்சியத் வெதாகுப்பாய் அடைCந்துள்]ன (இக்கூற்றிற்கான அகச் சான்றுகடை]ச் 
வெசன்டைனப் பல்கடைலக்கழகம் வெவளியிட்டுள்] இந்தியாவின் கற்காலம் என்ற என் நூலில் காண்க.

இந்நாகரீகத்தின் வ]ர்ச்சிப் பருவ நிடைல முழுவதும், தமிழ் வெCாழி, வெதன்னிந்தியாவில் வழக்காற்றில் 
இருந்து வந்துள்]து. இந்நாகரீக வ]ர்ச்சியின் ஒவ்வெவாரு நிடைலடையயும் வெCாழி வடிவில் உணர்த்தத் 
கதடைவப்படும் வெசாற்கள், தமிழ் வெCாழியின் வெதாடக்க நிடைல வெCாழயடைCப்பிகலகய இடம் 
வெபற்றுள்]ன. அப்பண்டைடக் கால பழக்க வழக்கங்கள், தமிழ் இலக்கியத்தின் மிகப் படைழய இலக்கிய 
ஏடுகளில், கபாற்றிக் காக்கப்படுவது நீண்டகாலCாககவ வெதாடர்ந்து கCற்வெகாள்]ப்பட்டுள்]து. 
(இதற்கான எண்ணற்ற அகச் சான்றுகளுக்கு “ஆரியத்துக்கு முந்திய தமிழ் நாகரீகம்” என்ற என் நாடைலக் 
காண்க). ஆககவ, தமிழர், வெதன்னிந்தியாவின் பழம் வெபருங்குடிக]ாவர் என்பது முழுதும் உண்டைCயாம் 
எனக் வெகாள்]லாம்.

ஐந்நிலங்கள்

நிலப்பரப்பின் வாழத் தகுதி வாய்ந்த பகுதிகள், ஐந்து இயற்டைகக்கூறுக]ாகப் பிரிக்கப்படலாம் 
என்படைதப் பண்டைடத் தCழர்கள் உணர்ந்திருந்தனர். ஒவ்வெவாரு நிலப்பகுதிக்கும், அவர்கள், திடைண 
என்னும் வெபயரிட்டனர். திடைண எனும் அச்வெசால், ஒரு நிலப்பரப்பு எனும் வெபாருள் தருவதாய் திண் 
அல்லது திட் என்ற கவர்ச்வெசால்லிலிருந்து வெபறப்பட்டதாகத் கதான்றுகிறது. திடைண என்ற அச்வெசால், 
வெபாதுவாக நிலம் என்ற வெபாருளிலும் ஆ]ப்படுகிறது. பண்டைடத் தமிழர்கள், நிலப்பரப்பு, ஐந்து 
இயற்டைகக் கூறுகடை]க் வெகாண்டுள்]து என்படைத Cட்டும் அறிந்திருந்தாரல்லர். Cனித வாழ்வின் 
வெசயல்பாட்டு முடைறகள், ஒவ்வெவாரு Cனித இனமும் எந்த இயற்டைகச் சூழலில் வ]ர்ச்சி வெபற்றகதா 
அந்த இயற்டைகச் சூழலின் இயல்புகக]ாடு ஒத்திருந்தன என்படைதயும் அறிந்திருந்தனர்.

அந்த ஐந்து நிலப்பகுதிக]ாவன, Cடைலயும் Cடைல சார்ந்த இடமுCாகிய குறிஞ்சி, நீரற்று வறண்ட 
நிலப்பகுதியாகிய பாடைல. Cடைலக்கும் Cடுவிற்கும் இடைடப்பட்ட காடும் காடு சார்ந்த நிலப்பகுதியாகிய
முல்டைல, ஆற்றுப்படுடைக நிலCாம் Cருதம், கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதியுCாகிய வெநய்தல், 
நிலப்பரப்பின் இந்த ஐந்து இயற்டைகப் பிரிவுகளும் தமிழ்நாட்டில் சிறுசிறு அ]விகலனும் 
காணப்படுகின்றன. வெதன்னிந்தியர் ஒரு நிலப்பிரிவிலிருந்து பிறிவெதாரு நிலப்பிரிவிற்குப் பரவி 
வாழ்ந்தடைCயால், அந்நிலப்பரப்பு ஒவ்வெவான்றும் உருவாக்கி அளித்த நாகரீகத்டைத, அவர் படிப்படியாக 
வ]ர்த்துள்]னர்.

Cனித இன நூல் வல்லுநர், கவறுகவறுபட்ட மூவடைக Cனித நாகரீகத்தின் இயல்பிடைனக் காட்டவல்ல 
முப்வெபரும் இடங்க]ான. முப்வெபரும் நிலப்பிரிவுகடை]க் குறிப்பிட்டுள் ]னர். அவ்வடைக நாகரீகம், 
Cத்திய தடைரக்கடல் நாகரீகம், ஆல்ப்ஸ் Cடைலநாட்டு நாகரீகம், நார்டிக் எனப்படும் வடகCற்கு 
ஐகராப்பிய நாகரீகம் என அடைழக்கப்பட்டன. Cத்திய தடைரக்கடடைலச் சார்ந்து நிலவிய 
நாகரீகத்டைதயும், ஆல்ப்ஸ் Cடைலயின் இருபக்கத்தும் நிலவிய நாகரீகத்டைதயும் , ஆராயத் 
வெதாடங்கியகபாதுதான், Cனித நாகரீகத்தின் வ]ர்ச்சியில் அம்Cக்கள் வாழும் சுற்றுச்சூழல் வெசலுத்தும் 
ஆட்சியின் இயல்பு உணரப்பட்டது. ஆககவ, முதல் இரு நாகரீகங்களும் அவ்வாறு வெபயரிடப்பட்டன. 
மூன்றாவது இயல்பிடைனக் காட்டவல்ல இடப்பகுதி, யுகரஷியா எனப்படும் பிரிவுறாத ஆசிய 
ஐகராப்பியப் வெபருநிலப் பரப்பின் வடபகுதிடையச் சார்ந்தது. ஆககவ, மூன்றாவது நாகரீகம் அவ்வாறு 
வெபயரிடப்பட்டது. தமிழ்ப்வெபயர் சூட்டுவதாயின் Cத்திய தடைரக்கடல் நாகரீகம், வெநய்தலாம். ஆல்ப்ஸ் 
Cடைலநாட்டு நாகரீகம் குறிஞ்சியாம். நார்டிக் நாகரீகம் முல்டைலயாம்.

கCற்கு ஐகராப்பிய நாடுகள் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் முற்றிலுCாகத் வெதாழில்CயCாக்கப்பட்டு 
பண்டைடக்காலத்து ஐகராப்பிய Cக்களுக்கு ஆறும், அது ஓடும் பள்]த்தாக்காம் நிலப்பரப்பும் வெசலுத்திய 
ஆட்சித்திறன் அறகவ மூடி Cடைறக்கப்பட்டுவிட்டடைCயால், மிக மிக முக்கிய நாகரீக Cாகிய Cருதம் என
அடைழக்கப்படும் ஆற்றுவெவளி நாகரீகம் அறகவ புறக்கணிக்கப்பட்டு விட்டது. ஆப்பிரிக்க, ஆசிய 
நாடுகளில் பரந்து கிடப்பது கபான்று ஐகராப்பாவில் பாடைலவனம் எதுவும் இல்டைல. அராபிய நாகடாடி 
இனத்தவரின் நாகரீக இயல்பிடைனக் காட்டவல்லது பாடைல வனம். Cக்கள் இனப்பண்பாட்டு நிடைல 
பற்றிய ஆய்வு கCற்வெகாள்ளும் Cாணவர்களின் கடைடக்கண் பார்டைவடைய, இது, ஒரு சிறிகத 
வெபற்றுள்]து.
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Cனிதன் பண்டு கடந்துவந்த நாகரீகத்தின் படிக்கட்டுகள் ஐந்து. அடைவயாவன: கவட்டைடயாடல், 
நாகடாடி வாழ்க்டைக, கால்நடைட கCய்த்தல், கடல் கCற்கசறல், வெதாழில்Cயமும் கலந்த உழவுத்வெதாழில் 
கCற்ககாடல்: இடைவ முடைறகய குறிஞ்சி, பாடைல, முல்டைல, வெநய்தல், Cருதத் திடைணகளுக்கு நிகராகும். 
ஒவ்வெவாரு நிலப்பிரிடைவயும் சார்ந்த, இயற்டைக வ]ங்களின் இயல்புகள், அவ்வந் நிலத்துக்குரிய நாகரீக 
வ]ர்ச்சிக்குத் தூண்டுதலாய் அடைCந்தன.

கவடன்

எப்கபாதும் வெபாய்த்துப் கபாகாCல், ஆண்டுகதாறும் வெபய்யும் பருவCடைழயால் வெதன்னக கCட்டு 
நிலப்பகுதி, ஆண்டாண்டு காலCாக அரிப்புற்று அரிப்புற்று வந்ததன் விடை]வால் சிறுசிறு குன்றுகள் 
நிற்கும் பரந்து கிடக்கும் நிலப்பரப்பாகும் குறிஞ்சிகய, வெதன்னிந்திய Cனிதன் வாழத் வெதாடங்கிய 
நனிமிகத் வெதான்டைC வாய்ந்த நிலப்பகுதியாம். அம் Cடைலநாட்டின் அடிவாரத்தில், தண்டகன் என்ற 
அரசன் வெபயரிடப்பட்ட, தன் நிடைலகபற்றிற்காக, ஆதி Cனிதன் கCற்வெகாண்ட வாழ்க்டைகப் 
கபாராட்டத்தில், அவகனாடு கபாட்டியிட்டு வந்த, பருத்த உருவ அடைCப்பு உடைடயவாய், அவன் படைக 
விலங்குக]ாம் சிங்கம், புலி, யாடைன, காட்வெடருடைC, Cடைலப் பாம்புகடை]யும், அடைவகபான்கற Cனித 
உயிர்கடை] Cாய்ப்பதில், அப்வெபரு விலங்குகளிலும் வெகாடுடைC வாய்ந்த, ஆனால், மிக நுண்ணிய 
உயிரினங்க]ாகிய பூச்சிப் பூஞ்சானங்கடை]யும் வெபருC]வில் வெகாண்டிருந்த வெவப்ப Cண்டலப் 
பருCரக்காடுகள் இடம் வெபற்றிருந்தன.

குறிஞ்சியில், ஞாயிற்றின் வெவயிலிலிருந்தும், Cடைழயிலிருந்தும் தன் படைக விலங்குகளிலிருந்தும், ஆதி 
Cனிதன், தன்டைன எளிதில் காத்துக் வெகாள்ளும், புகலிடங்கடை]ப் வெபரும் பாடைறகளின் 
இடுக்குகளிடைடகயயும், இயற்டைகயாககவ அடைCந்துவிட்ட Cடைலக்குடைககளுக்கிடைடகயயும் எளிதில் 
கண்டுவெகாண்டான். தண்ணீடைரச் கசமித்து டைவப்பதற்குப் பாடைனடைய, இன்னமும் அவன் 
கண்டுவெகாண்டானல்லன், இயற்டைக நீரூற்றுகள், அவனுக்கு நீர் வழங்கத் தவறிவிடும் கபாது, Cடைல 
நாட்டில் கணக்கின்றிக் காணப்படும் பள்]ங்களில் நீர்த் கதக்கங்கடை]க் கண்டு பயன் வெகாண்டான்.

காலின் கீழிருந்து எளிதில் எடுத்துக்வெகாண்ட கூழாங்கல், அவனுக்குத் வெதாடக்கநிடைலத் 
வெதாழிற்கருவியாகப் பயன்பட்டது. பல்கவறு வடிவங்களில் ஏரா]Cாகக் கிடைடத்த கல்வடைககள், 
புதியன காணும் அவன் அறிவிற்கு ஊக்கம் ஊட்டின. அவனும் அவனுக்குத் கதடைவப்பட்ட 
ககாடரி, குத்தீட்டி, வெவட்டுவாள், Cண்வெவட்டி முதலானவற்டைற வடித்துக் வெகாள்]த் வெதரிந்து 
வெகாண்டான். பழங்கற்காலம் என அடைழக்கப்படும் Cனித நாகரீகத்தின் வெதாடக்கநிடைல, இந்த 
Cண்ணில், இவ்வடைகயில் உருப்வெபற்றது. இக்காலத்டைதச் கசர்ந்தனவாகிய பழங்காலக் 
கடைலப்வெபாருட்கள், கடப்டைப, வெநல்லூர், வடார்க்காடு, வெசங்கற்பட்டு Cாவட்டங்களில் வெபருC]வில் 
பரவிக் கிடக்கும் குறிஞ்சி நிலத்தில் சிறப்பாகக் காணப்படுகின்றன.

குறிஞ்சியில் பண்டைடCனிதன், வெதாடக்கத்தில் கனி, வெகாட்டைடக்குள் இருக்கும் பருப்பு, கிழங்கு 
வடைககடை] உண்கட உயிர் வாழ்ந்திருந்தான். பருவநிடைல Cாறுதல் காரணCாக, இவ்வுணவுப்வெபாருள் 
கிடைடப்பதில் ஏற்பட்டு விட்ட முரண்பாட்டு நிடைல, அவன் உணவு வடைகயில் விலங்குகளின் 
இடைறச்சிடையயும் கசர்த்துக் வெகாள்]த் தூண்டிற்று. விலங்குப் படைகவரிடமிருந்து தன்டைனக் காத்துக் 
வெகாள்வதற்கு கCலாக இவ்வுணவுத் கதடைவகய, அவடைன கவட்டைடயில் வல்லுநனாக ஆக்கிற்று. 
ஆககவ, Cனிதனின் முதல் வெதாழில், கவட்டைடயாடுதலாய் அடைCந்தது. பழங்கற்காலக் 
கருவிகவெ]ல்லாம் உலவெகங்கிலும் ஒகர Cாதிரியாக அடைCந்துள்]ன. இவ்வுண்டைC, வெதாடக்க காலத்து 
கவடுவன், உலகின் பல பாகங்களிலும் அடைலந்து திரிந்த வெபரிய நாகடாடியாம் என்படைத உறுதி 
வெசய்கிறது.

குறிஞ்சி நிலத்தின் சுற்றுச் சூழ்நிடைல, Cனித நாகரீகத்தின் கவட்டுவர் வாழ்வில் வில் - அம்பு, தீ 
மூட்டுதல் என்ற கCலும் இரு அரிய வெபரிய புதிய கண்டுபிடிப்புகடை]க் காணவும். வழிவகுத்தது. 
வெதன்னிந்தியாடைவச் கசர்ந்த குறிஞ்சி நிலங்களில் மூங்கில் ஏரா]Cாக விடை]கிறது. குறவர் என 
அடைழக்கப்படும் அந்நிலத்து வாழ் Cக்கள், மூங்கிலின் - பி]வுபட்ட கழிக்களின் வடை]ந்துவெகாடுக்கும் 
இயல்டைப நுண்ணியதாக அறிந்து, அவற்டைற வடை]த்து, அவற்றின் இரு முடைனகடை]யும், உலர்ந்து நீண்ட
வெகாடிகள் வெகாண்டு இறுக்கிப் பிணித்து, அவற்றினின்றும் நீண்ட முட்கடை], இருந்த இடத்திலிருந்கத 
வெதாடைலவிடங்களுக்கு விடைரந்து வெசலுத்த அறிந்து வெகாண்டனர். தாரியஸ் , வெஸர்ஸஸ் 
என்ற Cாவீரர்களின் படைடவரிடைசயில் வெபரிதும் பாராட்டப்வெபற்ற பிரிவு, இந்திய விற்படைடயினர் தாம், 
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இந்திய நாட்டு கவடுவன், புலிடையத் தன் வில்லிலிருந்து வெசலுத்தும் ஒகர அம்பினால் இன்றும் வெகான்று 
விடுவான் என்ற வெசய்திகள் மூலம், தம் வெதாழிலில் எக்காலத்தும் சிறந்தவர் என்ற பாராட்டிடைனப் 
வெபற்றுவிட்ட இந்தியாவின் Cடைல நாட்டு Cக்கள், கCற்வெகாண்ட, விற்படைடயின் கதாற்றம் இதுதான்.

பண்டைடக்காலத்துக் குறவர்களின் Cற்வெறாரு கண்டு பிடிப்பு, Cனித இனத்தின் கண்டுபிடிப்புகளில் 
மிகப்வெபரிய கண்டுபிடிப்பாம் தீ மூட்டுதல், படைழய கற்காலத்துத் வெதாடக்க நிடைலயில், குறிஞ்சிவாழ் 
Cக்கள் கடுடைCயான புயற்காற்று வீசுங்கால் மூங்கிற்கழிகள் ஒன்கறாவெடான்று கடுடைCயாக உராய்த்துக் 
வெகாள்ளும் கபாது, தீப்வெபாறிகள் எழக்கண்டு இரண்டு Cரத்துண்டுகடை] ஒன்கறாவெடான்று கதய்ப்பதன் 
மூலம் வெநருப்டைப உண்டாக்கலாம் என்படைதக் கண்டு வெகாண்டனர். வெநருப்டைப , அவன் முதன்முதலாகப்
பயன் படுத்தியது, தான் கவட்டைடயாடிய விலங்கின் இடைறச்சிடைய வதக்குவதற்கக.

கவட்டுவ Cகளிர்

அக்குடியிருப்பில், ஆடவர், கவட்டைட குறித்து வெவளிகய வெசன்றிருக்கும்கபாது Cகளிர், கனிபறித்தல், 
கிழங்ககழ்தல், தங்கள் வாழிடங்கடை]ச் சூழ, நிடைறய விடை]ந்திருக்கும் புல்லரிசி, மூங்கிலரிசி, திடைன 
அரிசிகடை]த் திரட்டிக் வெகாணர்ந்து க]ஞ்சியங்கடை] நிரப்பிக்ககாடல் கபான்ற வற்றில் ஈடுபட்டிருப்பர்.

தங்கள் குழந்டைதகடை] வ]ர்ப்பது, Cகளிரின் Cற்வெறாரு பணியாம். அந்த நாகரீகப்பருவத்தில், Cனிதன் 
வீடுகட்டத் வெதரிந்து வெகாள்]வில்டைல. வெவயில் Cடைழகளிலிருந்து காத்துக் வெகாள்], பருCரங்கள், 
வெபரும்பாடைறகள், இயற்டைகக்குடைககள் அளிக்கும் புகலிடம் தவிர்த்து கவறு புகிலடம் கதட கவண்டிய 
கதடைவ இல்லாத அ]வு, வெதன்னிந்திய தட்பவெவப்பநிடைல துடைண புரிந்தடைCயால் வீடுகள் 
அருகிகய கதடைவப்பட்டன. தங்குவதற்கான இடத்திற்காக அல்லாCல் உணவுப் வெபாருட்கள் 
வடிவிலான பழங்காலச் வெசல்வத்டைத ஈட்டி டைவப்பதற்காககவ வீடுகள் முதன்முதலாகக் கட்டப் 
பட்டன. உணவுப் வெபாருட்கள் கசமித்து டைவக்கும் கதடைவடையப் பழங்கால Cனிதன் இன்னமும் 
உணரவில்டைல. ஓரிடத்தில் நிடைலத்து இராCல் இடம் வெபயர்ந்து வெகாண்கட இருக்கும் நாகடாடி 
வாழ்க்டைக முடைறயின் கதடைவ, நிடைலயான குடியிருப்பு இல்லாக் குடைறபாடு ஆகிய இடைவ ஆண்Cகன் 
வாழ்வில், குடும்ப வாழ்வு பற்றிய இயல்பான உணர்ச்சிடையத் தூண்டுவதாக இல்டைல. ஆககவதான் 
குடும்பத்தில் வெபண்கண தடைலவியாம் வாழ்க்டைகமுடைற, பழங்குடி Cக்களிடைடகய முதலில் இடம் 
வெபற்று வ]ர்ந்தது.

இவ்வடைக வாழ்க்டைகமுடைற அடைCப்பிற்கு, Cற்றுவெCாரு சூழ்நிடைலயும் ஊக்கம் அளித்தது. ஆதிCனிதன் 
விரிவான Cணச் சடங்குக]ால் சிக்கடைவக்கப்படவில்டைல. கண்டதும் காதல், உடனடியாக 
ஏற்றுக்ககாடல், இவற்டைறத் வெதாடர்ந்து டைபயப்டைபய இடம்வெபற்றுவிட்ட பண்டைட முடைறயிருந்கத 
திருCணச் சடங்காக உருப்வெபற்றது. திருCண உறவு நிடைலயான ஒழுக்கCாக எல்லாக் காலத்தும் 
இருந்ததில்டைல என்கற வெசால்லலாம். கூறிய இக்காரணமும், தனக்வெகனச் வெசாத்துரிடைC வெகாள்ளும் 
முடைற வ]ர்ச்சி வெபறாத நிடைலயும், நிடைலயான குடியிருப்பு முடைறயில் பற்று இன்டைCயும், வெபண்கண 
குடும்பத் தடைலவியாம் முடைற, மிக நீண்ட காலம் நிடைலத்திருந்தடைCக்கு ஊக்கம் ஊட்டுவவாயின.

தங்கடை] அழகுபடுத்திக் வெகாள்ளும் ஆடைச எப்கபாதும் Cனிதனுக்குச் சிறப்பளிப்பதாம். அதிலும் 
குறிப்பாக Cகளிரின் வெபருவழக்கCாம். குறவர் Cகளிர். இன்று கபாலகவ, அன்றும் கிளிஞ்சல்கடை]ப் 
வெபாறுக்கி எடுத்து, தங்கள் Cாந்தர்கடை] ஒப்படைன வெசய்ய, அணிந்து வெகாள்ளும் Cாடைலயாக, அவற்டைறக்
ககாப்பதிகலகய தங்கள் ஓய்வு கநரங்கடை]க் கழித்தனர். அவர்களின் காதலர் கவட்டைடயில் தாம் 
வெகான்று வீழ்த்திய புலியின் பல்கபாலும் வெவற்றிச் சின்னங்கடை] அவர்களுக்கு அளிப்பர். அவர்களின் 
கழுத்தில் அணிந்து வெகாள்ளும் அதுகவ, பிற்காலத்தில், ஒரு கயிற்றில் அல்லது கழுத்து அணியில் 
வெதாங்கவிடப்பட்டு, கணவன்Cார் உயிகராடிருக்கப்வெபற்ற CணCான Cகளிரின் அடைடயா]ச் 
சின்னCாகத் வெதன்னிந்தியாவில், வெபரிதும் சிறப்பிக்கப்படும் தாலி ஆயிற்று. Cற்றுவெCாரு வடைக உடல் 
அணி, வெதன்னிந்திய Cடைலவாழ் Cக்க]ாகிய பழங்குடியினரிடைடகய இன்றும் அழியாதிருக் கும் 
வழக்கCான பல இடைலகடை], உலர்ந்த வெகாடி வெகாண்டு ஆடைட கபால் டைதத்து இடைடடையச் சுற்றி 
அணிந்து வெகாள்ளும் தடைழயாடைடயாம்.

பாடைலநிலத்து வாழ்வார்

வறண்ட Cணல் பரந்த நிலCாகிய பாடைல, உலக நிலப்பரப்பில் வாழ்வதற்குரிய பகுதிகளில் ஒன்றாக, 
மிகமிக அருகிகய Cதிக்கப்படும். வெகாடுவிலங்குகடை] கவட்டைட யாடுதலில், ஈர்ப்புற்று அவற்டைறப் 
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பின்வெதாடர்ந்து வெசல்லும் வெபாழுது, முரட்டுகவடுவன் பாடைல நிலத்தில் தற்காலிக வாழிடத்டைத 
வகுத்துக் வெகாள்] வற்புறுத்தப்படுவான். வீரச் வெசயல் புரியும் ஆர்வத்துடன் பிறந்து விட்டவர் 
உள்]த்தில், பாடைலயின் அடைழப்பு, ஓர் எதிவெராலிடைய ஏற்படுத்திற்று. நாடுவிட்டு நாடு வெசல்லும் ஓர் 
நாகடாடி வாழ்க்டைகயில் காட்டும் அ]விறந்த ஆர்வமும், முறுக்ககறிய உடலும், உரம் வாய்ந்த 
உள்]மும் வாய்க்கப்வெபற்ற பலருடைடய வாழ்க்டைக யில் உணர்ச்சி ஊட்டிய தடைலயாய உந்து ஆற்றலாம்.

ஒரு சிறுகாலகCா அல்லது வாழ்நாள் முழுவதுகCா பாடைலயில் வாழ்ந்த Cனிதர், Cறம் வாய்ந்த, வீரம் 
வாய்ந்த Cறவர். வலிடைC வாய்ந்த கள்வர் என்கபாராவார். (கள்வர்கள் வலிடைC அதிலிருந்து 
விலங்குகளிவெலல்லாம் வலிடைC வாய்ந்த யாடைனடையக் குறிக்கும். களிறு என்ற வெசால்லும், வலிடைC 
தரும் குடிவடைகக]ாகிய Cதுடைவக் குறிக்கும் க]ம் என்ற வெசால்லும் பிறக்கும்) பாடைல வ]மிலா 
நிலCாதலாலும், ஆண்டு வாழ் Cக்கள் படைடக்கலம் ஏந்துவதில் சிறந்து வி]ங்கினடைCயாலும், 
Cற்றவர்களும் கள்வர்களும், பிற்காலத் தில் படைடவீரர் வெதாழிடைலயும், அண்டைட நிலங்களில் வாழும் 
உடலுரம் இல்லாத, ஆனால் வெசல்வத்தில் சிறந்திருந்தவர் கடை]க் வெகாள்டை]யடித்து உண்ணும் 
வெகாடுந்வெதாழிடைலயும் கCற்வெகாண்டுவிடகவ Cறம் என்ற வெசால், வெகாடுடைC எனும் வெபாருள் 
குறிப்பதாகவும், கள்வர் என்ற வெசால், திருடர் எனும் வெபாருள் குறிப்பதாகவும் Cாறி விட்டன.

ஆனால் வெதாடக்க நிடைலயில் Cனிதர், வீரச் வெசயல் புரிவதில் தCக்குள்] ஆர்வம் காரணCாககவ 
பாடைலநில வாழ்டைவ கCற்வெகாண்டனர். ஆடவர் பாடைலவனத்தில் அடைலந்து திரிந்து 
வெகாண்டிருக்கும்கபாது, Cகளிரும், குழந்டைதகளும், குடும்ப வாழ்வில் என்வெனன்ன வசதி வாய்ப்புகள் 
கிடைடத்தனகவா அவற்டைற அனுபவித்து Cகிழக் கலந்து வாழ்ந்து வந்தனராககவ, இந்நிலத்து வாழ்க்டைக,
பழங்குடி Cக்கள் வாழ்வில், குடும்பத் தடைலடைC, Cகளிரிடத்தில் அடைCயும் தாய்வழி ஆட்சி முடைறடைய 
வற்புறுத்துவதாய் அடைCந்துவிட்டது.

ஆயர்

குறிஞ்சியில் ஒருபால் Cக்கள் வெதாடைக வெபருகிவிட, Cற்வெறாருபால் கிடைடக்கக்கூடிய உணவுப்வெபாருள் 
வழங்கல், குடைறயத் வெதாடங்கிய கபாது, அம்Cக்கள், அடுத்த நிலப் பகுதியாகிய காட்டுநிலCாம் 
முல்டைலக்குக் குடிவெபயர்ந்தனர். அக்கால கட்டத்தில் எருடைC, பசு, வெசம்Cறியாடு, வெவள்]ாடு ஆகிய 
விலங்கினங்கடை]யும், குறவர் வாழ்வில் பண்கட பழக்கப்பட்டு, கவட்டைட ஆடுவார்க்குப் வெபரிதும் 
பயன்பட்ட நாடையயும் வ]ர்த்துப் பயன்வெகாள்வதாய, Cனித நாகரீக முன்கனற்றத்தின் அடுத்த 
வெபருநிடைலடைய எட்டிப் பிடித்தனர்.

இது, Cனித வாழ்க்டைக முன்கனற்றCாம், ஏணியில் இரண்டாம் படிக்கு, அதாவது கCய்ச்சல் 
நாகரீகத்திற்குக் , வெகாண்டு வெசன்றது. முல்டைலயில், கால்நடைடகள், விடைரவாகப் வெபருகின. பழங்குடி 
வாழ்விலிருந்து, குடும்ப வாழ்வுமுடைற முகிழ்த்ததற்கு, எந்தத் தனியுடைடடைC தத்துவமுடைற துடைண 
வெசய்தகதா, அத்தத்துவமுடைற, கால்நடைடச் வெசல்வப் வெபருக்கால் உருப்வெபறலாயிற்று.

முதல் காட்சியிகலகய காதலர் ஒன்றுபடுதல், திருCணச் சடங்குக]ால் கட்டுப்படுத்தப்படாடைC, 
புலிப்பல் தாலிடையயும், இடைடயில் அணிந்து வெகாள்]த் டைதத்த தடைழ ஆடைடடையயும் அளிப்பது 
ஒன்றினாகலகய திருCணம் முடைறப்படுத்தப்படுதலாய், இயற்டைக வழித்திருCணம் என 
அடைழக்கப்பட்ட பழங்கால Cணமுடைற, பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் க]வு என அடைழக்கப்பட்டது. 
அது கCய்ச்சல் நிலப்பகுதியாம் முல்டைலயில், காதலர் ஒன்றுபடுவதற்கு முன்னர், திருCணச் சடங்குகள் 
இடம்வெபற கவண்டுவதான கற்பு எனும் வடிவில் வெCல்ல வெCல்ல Cாற்றி அடைCக்கப்பட்டது. காதலர் 
இருவடைரயும் ஒன்றுபடுத்துவது, நிகழ்வதற்கு முன்னர், Cலர்க]ாலும் இடைலக]ாலும் அழகு 
வெசய்யப்பட்டதும் ஆயர்களின் இயல்பான குடியிருப்பாவதுCாகிய பந்தலின் கீழ், அப்பழங்குடி ஆயர் 
Cகளிர் ஆகிய அடைனவர்க்கும் விருந்தளிக்கும் நிகழச்சிகய திருCணச் சடங்கு முடைறயில் சிறப்பான 
பகுதியாம். குடும்பத்தந்டைத, கணக்கின்றிப் வெபருகும் கால்நடைடகடை] உடைடயவராகி, அக்கால்நடைடச் 
வெசல்வம் வழங்கும் வெபருஞ்வெசல்வாக் கிடைனப் வெபற்றுவிடுவதால், கற்பு என்ற அத்திருCண முடைறயும், 
தனியுடைடடைC முடைற வ]ர்ச்சியும், குடும்பத் தடைலடைC ஆடவர்க்காம் சமுதாய CறுCலர்ச்சி முடைறக்கு 
வழிவகுத்துவிட்டன.

சிறுசிறு துண்டுக]ாகப் பிரிக்கப்பட்ட கCய்நிலங்கள், கால்நடைட Cந்டைத ஒன்டைறப் கபணுவதற்குப் 
கபாதுCானதாக ஆகாது கபாC]வு சிறுத்துவிடும் ஆதலாலும், பழங்குடி யினர் பல்கவறு 
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உட்பிரிவினராகப் பிரிவுண்டதனாலான குடும்பம், அக்குடும்பத்தவர் அடைனவரும் ஒன்றுபட்டு ஒகர . 
குழுவாக ஆக்கப்பட்டால்தான், கபாட்டிகடை]க் கடந்து நிடைலவெபற்று நிற்கும் ஆதலாலும், 
கூட்டுக்குடும்ப முடைற கதான்றலாயிற்று. வெபரிய குடும்பத்தின் தடைலவனாக இருந்தவன், அரசனாக 
நிடைல உயர்வு வெபற்றான். தமிழ்வெCாழியில் அரசடைனக்குறிக்க வழங்கும் ககான் என்ற வெசால், ஆயர் Cகன்
எனும் வெபாருள்படும். அதுகபாலகவ அரசிடையக் குறிக்கும் ஆய்ச்சி என்ற வெசால் ஆயர் Cகள் எனும் 
வெபாருள்படும் என்ற உண்டைC நிடைலயால், தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலில், முல்டைலயில், கால்நடைட 
கCய்ப்பா]ராகிய ஆயரிடைடகயதான், அரசு முடைற கதான்றிற்று என்பது தமிழ் இலக்கியங்களில் பதிவு 
வெசய்யப்பட்டு விட்டது. ககான் என்ற வெசால், ஆயர்களின் அடைடயா]ச் சின்னCாம் டைகத்தடிடையக் 
குறிக்கும் ககால் என்ற வெசால்லிலிருந்து பிறந்ததாகத் வெதரிகிறது. அரச ஆடைணயின் சின்னCாகிவிட்ட 
அரசர்டைகச் வெசங்ககால் ஆடுCாடுகடை] கCய்க்க உதவும் வெவறும் ககாகல ஆகும்.

Cத்திய ஆசிய அடுக்குகளில் உள்]து கபான்ற, இந்தியாவுக்கு அப்பாற்பட்ட நாடுகளின் கால்நடைட 
கCய்ப்பு வாழ்க்டைக, வெதன்னிந்திய கCய்ப்பா]ரிடம் முல்டைல நிலத்து ஆயர் வாழ்க்டைகயிலிருந்து, 
கூடாரங்கடை]ப் பயன் வெகாள்ளுதல், ஒரு கCய் நிலப்பகுதியிலிருந்து பிறிவெதாரு கCய்நிலப் பகுதிக்கு 
எனக் கால்நடைட கCய்க்கும் பழங்குடியினர் வெதாடர்ந்து இடம் வெபயர்ந்துவெகாண்கட இருத்தல் ஆகிய 
இரு நிடைலகளின் கவறுபடுகிறது.

ஆண்டு முழுதும், தட்பவெவப்பநிடைல ஒகர சீராக இருப்பதால் வெதன்னிந்தியாவில், கூடாரங்களின் 
கண்டுபிடிப்பு கதடைவயற்றதாகிறது. உடைடந்த பாடைன ஓடு மூடப்பட்ட மூங்கில் கற்க]ால் முட்டு 
வெகாடுக்கப்பட்ட உலர்ந்த வெகாம்புக]ாலான பந்தல் மீது, கவயப்பட்ட விசிறி வடிவிலான ஒரு சில 
படைன ஓடைலகள், ஒரு Cனிதனுக்கும் அவன் கால்நடைடக்கும் காப்பளிக்கப் கபாதுCானதாக 
நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டன. நிலத்தின் வ]மும், காலந்கதாறும் வெபய்யும் பருவCடைழயும், ஆண்டுக்கு ஒகர
நிலத்தில் புல் பூண்டு விடை]டைவ உறுதிவெசய்தன. ஆககவ, வடக்கத்திய அடுக்குகளில் உள்]துகபால், 
ஒரு குடியிருப்டைபச் சூழ இருந்த புல், கால்நடைடக]ால் கCயப்பட்டு விட்ட கபாகதா, ககாடைட 
ஞாயிற்றால் எரிக்கப்பட்டுவிட்ட கபாகதா, கூடாரத்டைதப் பிரித்துக் வெகாண்டு புதிய கCய்ச்சலிடம் கதடிச்
வெசல்ல கவண்டியது கதடைவயற்றதாகி விட்டது. ஆககவ வெதன்னிந்திய கால்நடைட வ]ர்ப்பு வாழ்க்டைக 
அடைரகுடைறயான நாகடாடி வாழ்க்டைகயன்று. அது நாகரீக வசதிகடை] வ]ர்த்துக் வெகாள்] வல்லதான 
நிரந்தர வாழ்க்டைகயாம். காட்டில் கால்நடைடகளின் ஓய்வுநிடைல அளித்த அடைCதி வாழ்க்டைக , குழல் 
எனும் இடைசக்கருவிடையக் காண வழிவகுத்தது. நீ]வாட்டில் ஒரு சில துடை]கள் இடப்பட்ட 
சிறுமூங்கில் துண்கட குழல். கால்நடைடகள் கCய்ந்து வெகாண்டிருக்க, நீண்ட வெநடுகநரம் காத்திருப்பதால் 
ஏற்படும் ஆயரின் Cனச்கசார்டைவப் கபாக்கவல்ல இனிய இடைச அதினின்றும் எழும்.

ஆயர்களின் ஒரு பிரிவினராகிய குறும்பர் என்பார், ஆடுகளில் குறுகிய கால்களும் உடல் முழுவதும் 
அடர்ந்து நீண்ட Cயிரும் உடைடய இனCாம் குறும்பாடுகடை] வ]ர்த்து வந்தனர். முல்டைல நிலத்தில், 
இன்று நீராவி இயந்திரங்கள் கட்டுப்பாடின்றி நிறுவப்பட்டு, விடைசத்தறிகள் மூலம் கம்பளி 
வெநய்யப்படுதல், ஏடைனய டைகவிடைனஞர்கடை]ப் கபாலகவ, குறும்பர்களின் அன்றாட வாழ்க்டைகக்காம் 
உணவிடைனப் வெபறும் ஆண்டாண்டு கால வழிமுடைறயிடைன இழக்கச் வெசய்துவிட்டது. என்றாலும், 
குறும்பர், தங்கள் ஆடுகள் அளிக்கும் Cயிரிலிருந்து கம்பளி வெநய்யக் கற்றிருந்தனர். வெசன்டைன 
Cாநிலத்தின் முல்டைலப்பகுதிகளில் இன்றும் குடிவாழ்ந்து வெகாண்டு தங்கள் இனம் வழிவழி 
கCற்வெகாண்டு வந்த குலத்வெதாழிலாம் கம்பளி வெநசடைவ கCற் வெகாண்டுள்]னர்.

மீனவர் இனம்

Cக்கள், அடுத்துக் குடிகயறிய இடம், கடலும் கடல் சார்ந்த இடமுCாகிய வெநய்தல். உயிர்வெபற்று 
விட்டது கபால் ஓங்கி எழுந்து ஓய்ந்து அடங்கும் அடைல ஓயாக்கடலின் வெபருநீர்ப்பரப்பு, தாம் 
அளிக்கவல்ல கபரிடர்ப்பாடுகள் பால் காதல் வெகாண்டு, உண்டற்கினிய மீனாம், என்றும் குடைறயற்றுப் 
கபாகாத தன் வெபரும் வெசல்வத்டைத வாரிக் வெகாண்டு வரத்துணிந்து வெதாழில் படுCாறு பரந்த அகன்ற 
Cார்பும் அழகுறச் வெசதுக்கி டைவத்தாற்கபாலும் சடைதப் பிடிப்பும் வெகாண்டு, வீரச்வெசயல் விரும்பும் 
மீனவர்களுக்கு அடைழப்பு விடுத்தது. கடகலாரத்தில் மீன் பிடிப்பதிலிருந்து மீன் பிடிக்க ஆழ்கடலுக்குச் 
வெசன்றனர். கடற்கடைரச் சூழல், அங்கு வாழ்பவராகிய பரதவர்கடை]ப், படகு கட்டுகவாராகவும், 
மீனவர்க]ாகவும் ஆக்கிவிட்டது. மிதப்பதற்கு ஏற்ப, ஒன்றாக இடைணக்கப்பட்ட பருத்து நீண்ட இரு 
Cரத்துண்டுக]ால் ஆன, பழங்காலத் வெதப்பங்கக], முதன்முதலாகக் கண்ட படகுக]ாம். பிரம்பினால் 
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பின்னப்பட்டுக் கடல், விலங்கின் கதாலால் மூடப்பட்ட கூடைடயாம் கதாணி, அல்லது பரிசில் அடுத்து 
இடம் வெபற்றது.

இந்நிலத்து முக்கிய விடை]வெபாருள்கள் மீனும், உப்பும் ஆம். பரதவர் அவற்டைற அகநாடுகளுக்குக் 
வெகாண்டுவெசன்று, பிற உணவுப் வெபாருள்களுக்காகப் பண்டCாற்று முடைறயில் தரகவண்டியதாயிற்று, 
அவர்களின் இச்சுற்றுச்சூழல், பரதவர்கடை] வணிகர்க]ாக ஆக்கிற்று. அப்பரதவர் அவர்களின் 
வழிவந்தவராய, இன்டைறய பலிஜிகடை]ப் கபாலகவ தங்கள் விற்படைனப் வெபாருள்கடை], இரட்டைட 
மூட்டைடக]ாகக் கட்டிப் வெபாதி எருதுகளின் முதுகுகளில் ஏற்றிக் வெகாண்டு சதுப்புநிலப்பாடைதகடை] 
வருந்திக் கடந்து, ஆற்றுப்பாய்ச்சலால் வ]ம் வெபற்ற நாட்டு விடை]வெபாருட்களுக்காக Cாற்றுப் 
பண்டCாகக் வெகாடுப்பர். இப்பரதவர். குடியிலிருந்கத கCற்கக ஆப்பிரிக்க, அராபிய நாடுகளுக்கும், 
கிழக்கக Cலாய், சீன நாடுகளுக்கும், இந்திய வணிகப் வெபாருள்கடை]ப் படகுகளில் வெகாண்டு வெசன்ற 
பண்டைடய இந்திய Cாலுமிகள் கதான்றினர்.

உழவர்

முல்டைலக்கும் வெநய்தலுக்கும் இடைடப்பட்ட, தாழ்வான சCவெவளியாம் CருதகC, Cக்கள், இறுதியாகக் 
குடிவாழத் வெதாடங்கிய நிலப்பகுதியாம். அது நிகழ்ந்தது பழங்கற்கால இறுதியில், புதிய கற்கால நாகரீக 
காலத்கதாடு இன்டைறய புதிய நாகரீக வாழ்க்டைக வெதாடங்கிவிட்டது. கால்நடைட வ]ர்க்கும் முல்டைல 
நாகரீகப்பருவத்தில் வெதாடங்கிவிட்ட Cரம், வெசடி, வெகாடிகடை]க் குறிப்பாக வெநல், வாடைழ, கரும்பு, Cா 
ஆகியவற்டைற Cனித வாழ்விற்குப் பயன்வெகாள்ளும் நிடைல, இம் Cருத நாகரீக நிடைலயில் முழுடைC 
அடைடந்து விட்டது.

Cருதத்தில், Cண்ணின் விடை]வாற்றல், அம்Cண்ணுக்குரிய வனாம் உழவனுக்கு நிலத்டைத உழுதபின்னர்,
வெநல், முதலாம் - உணவுப் வெபாருட்கடை] விடை]விக்கும் முடைறயிடைனக் கற்றுத்தந்தது. ஆறுகளின் இரு 
பக்கங்களிலும், படிப்படி யாகத் தாழ்ந்து வெசல்லும் நில அடைCப்பு, தங்கள் விடை] நிலங்களுக்கு உயிர் 
ஊட்டும் நீடைரக் வெகாண்டு வெசல்லும் முடைறயிடைன, வெவள்]த்டைத, அது விரும்புCாறு ஓடவிடாது, தாம் 
விரும்புCாறு வெகாண்டு வெசன்று, வெவள்]நீடைர ஆட்சி வெகாள்]வல்லராகிய வெவள்]ா]ர்க்குக் கற்றுத் 
தந்தது. Cடைழ நீடைர ஏரி, கு]ங்களில் கதக்கி டைவத்துப், பாசனக் கால்வாய்கள் மூலம் தங்கள் விடை] 
நிலங்களுக்குச் வெசலுத்தவும், கிணறுகளிலிருந்தும், நீர் ஊறும் கசங்களில் லிருந்தும் நீகரற்றுவான் மூலம் 
நீடைர கCகல வெகாணர்ந்து, தாங்கள் பயிரிடும் நிலத்துண்டுகளுக்குப் பாசனம் அளிக்க வல்லவரும், வெபய் 
எனக் கூறும்கபாது வெபய்யுCாறு கார்கCகங்கள் மீது ஆட்சி வெசலுத்த வல்லவருCாகிய காரா]ர் 
ஆற்றுப்படுடைகக்கு அப்பாற்பட்ட கCட்டுப்பகுதி களில் வாழ்ந்திருந்தனர்.

வெதன்னிந்திய உழவர் வெபருCக்களின் உழவு பற்றிய Cதி நலத்திற்கு, இன்டைறய அறிவியல், ஒரு சிறிகத 
துடைண புரியவல்லதாம் என்பதற்ககற்ப, உழவுத்வெதாழில் பற்றிய கடைலகள், நன்மிகப் 
பழங்காலத்திகலகய முழுடைC வெபற்று விட்டன. ஆற்றுப்படுடைகக்கு அப்பால் வெவள்]த்தால் 
அரிப்புண்டு அடித்துக் வெகாண்டுவரப்பட்ட கCற்குத் வெதாடர்ச்சி Cடைல Cண்ணும், தண்டகன் வெபயர் 
வெபறும் காட்டின் அழிந்த புல் பூண்டுகளின் கூ]மும் கலந்த கலடைவயாம் நிலப்பகுதி, 
ஆற்றுப்படுடைகக்கு அப்பால் கிடந்தது. இந்நிலப்பகுதிதான், பருத்திச் வெசடியின் பிறப்பிடம். புதிய 
கற்காலத்து Cனிதன், பருத்திடைய நூலாக நூற்கவும், அந்நூடைல ஆடைடயாக வெநய்யவும் கற்றுக் 
வெகாண்டான்.

தம்முடைடய கதடைவக்கு கCல் குவிந்துவிட்ட உணவுப் வெபாருட்கடை]யும், பருத்தி ஆடைடகடை]யும் 
கசர்த்து டைவக்க, Cாந்தர், Cரத்தாலான வீடுகடை], இப்கபாது கட்டத் வெதாடங்கினர். கதடைவக்கு கCல் 
குவிந்துவிட்ட வெபாருட்கடை] Cருத நிலத்தில் எளிதில் கிடைடக்காத 
வெபாருட்களுக்காகப் பரதவரிடமிருந்து உப்பு மீன் கபான்றவற்றிற்கும் இடைடயரிடமிருந்து, பால், பால் 
படுவெபாருள் சிறப்பாக வெநய் கபான்றவற்றிற்கும், குறவரிடமிருந்தும், கற்கள், கற்க]ாலான 
வெதாழிற்கருவிகள் (இரும்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர், இரும்பு, இரும்பாலான வெதாழிற்கருவிகள்) 
கபான்றவற்றிற்கும் விடைலயாகக் வெகாடுக்கும் பண்டCாற்று வாணிகம், வெபாருட்கடை] ஓரிடத்திலிருந்து 
பிறிகதாரிடத்திற்கு நிலவழியாகக் வெகாண்டு வெசல்லும் வண்டிகளின் வ]ர்ச்சிக்கு வழி வகுத்தது. நாகரீக 
வ]ர்ச்சிச் சக்கரம் முழுடைC வெபற்று விட்டது. புதுக்கற்கால நாகரீகக் காலத்திற்குப் பின்னர் உணவுகளும், 
புதிய Cரம், வெசடி வெகாடி எடைவயும் வழக்கத்தில் வெகாண்டுவரப்படவில்டைல, கCனிடைய Cடைறத்துக் 
வெகாள்ளும் ஆடைடடைய உருவாக்க, புதிய வெதாழிற்முடைற எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்டைல, ஆககவ 
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Cருத நிலத்டைதச் சார்ந்த புதுக்கற்கால நாகரீகத்தின் முற்ற வ]ர்ந்த நிடைலயும் அந்நிலத்துக் கடைலயும், 
வெதாழில்களும், நாகரீகத்தின் கடைடசி உண்டைCயில் மிகப்வெபரிய படிக்கட்டைடக் காட்டுவ ஆயின.

பழங்காலத்தில் இரும்பு முதல், நம் காலத்தில் அலுமினியம் வடைரயிலான கனிவ]க் கண்டுபிடிப்பும், 
நீராவி, எண்வெணய் ஆவி ஆகியவற்றால் இயங்கும் இயந்திரங்களும், மின்சாரத்தால் இயங்கும் விடைசப் 
வெபாறிகளும் படைழய முடைறயிலான உழவுத்வெதாழில் உற்பத்திகடை] விடைரவும் எளிடைCயும் படுத்திப் 
கபாக்குவரத்டைத விடைரவுபடுத்த உதவு புரிந்தனகவ அல்லது, புதிய உணவுப்வெபாருள் எடைதயும் உற்பத்தி 
வெசய்யகவா, வெவயில், Cடைழ, பருவந்கதாறும் Cாறும் வெவப்ப தட்ப நிடைலகளிலிருந்து உடடைல மூடி 
Cடைறக்கும், புதிய வழிமுடைறகடை]க் கண்டுபிடிக்ககவா இல்டைல.

இந்த வ]ர்ச்சி முதன்முதலில் எங்கக இடம் வெபற்றது?

Cனித வாழ்க்டைகக்குத் தகுதியுடைடய நிலப்பகுதியின் இந்த ஐந்து. உட்பிரிவுகளும் நிலப்பரப்பில் சிறுசிறு
அ]வில் ஒன்டைறவெயான்று வெதாடர்ந்தாற்கபால், இந்தியாவில், விந்திய Cடைலக்குத் வெதற்கில் இடம் 
வெபற்றுள்]ன. அதனால் Cக்கள் வெதாடைகப் வெபருக்கமும், உணவுப்வெபாருட்கள் இயல்பாகக் கிடைடத்து 
வருவதில் நிகழும் Cாற்றமும், பல்கவறு கால கட்டத்தில் Cக்கள் ஒரு நிலப்பகுதியிலிருந்து Cற்வெறாரு 
நிலப்பகுதிக்குக் குடிவெபயர்ந்தடைCயும், அடைதத் வெதாடர்ந்து, Cாறிய வாழ்க்டைகச் சூழ்நிடைல வழங்கிய 
தூண்டுதல் உணர்ச்சிக்கு ஏற்ப, கவடர், நாகடாடி, கCய்ப்பா]ர், கடகலாடி, உழவர் என்ற கவறு 
கவறுபட்ட Cனித நாகரீக வ]ர்ச்சிடையயும், இப்பகுதியில் எவ்வாறு உருவாக்கிவிட்டன என்படைதப் 
புரிந்து வெகாள்வது எளிது. கவறு வடைகயில் கூறுவதாயின், உலகப் வெபருநிலப்பரப்பில் 
வடைரயறுக்கப்பட்ட இச்சிறு பகுதியில் Cனித வ]ர்ச்சி பற்றிய ஆய்வு Cனித நாகரீக வ]ர்ச்சியில், நில 
இயல் கூறுபாடு வெசலுத்தும் ஆட்சியின் அ]டைவக் கணக்கிட்டு, வடைரபடத்தில் காட்டுவதுகபால் 
வெதளிவாக வடைரயறுத்துக் காட்டிவிடலாம். இந்த ஐந்து இயற்டைகப் பிரிவுகள் மிகப் பரந்த அ]வில் 
இடம் வெபற்றுள்]ன.

உதாரணத்திற்கு, கார்ப்கபத்தியன் முதல், அல்டாய்ஸ் அடிவடைரயான பரந்து கிடக்கும் 
வெபருநிலப்பரப்பில் முல்டைலத்திடைணயும், பயரினிஸ் முதல் இCயமும் அதற்கு அப்பாலும் வடைரயான 
வெபருCடைலப்பகுதியில் உலக Cாதாவின் இடைடடையச் சுற்றி அணியப்பட்டிருக்கும் ஒட்டி யாணம் என்ற 
அணிகபால் குறிஞ்சித் திடைணயும், Cத்திய தடைரக்கடல், இந்தியப் வெபருங்கடல், அட்லாண்டிக் 
வெபருங்கடல்கடை]ச் சார்ந்த கடற்கடைரப் பகுதிகளில் வெநய்தல் திடைணயும், மிகப்வெபரிய பாடைலவனCாம் 
சகாராவும், அகரபியா, பர்ஷியா, Cங்ககாலியா நாடுகளில் அதன் வெதாடர்ச்சியுCாகிய பகுதியில் பாடைலத் 
திடைணயும் இடம் வெபற்றுள்]ன.

படிப்படியாகக் கடந்து வந்த நாகரீக வ]ர்ச்சி, முதன்முதலில் வெதன் இந்தியாவில் குறிப்பிட்ட ஒரு 
பகுதியில் வெதாடங்கி, அங்கிருந்து வெவகு வெதாடைலவிற்கு அப்பால் உள்] வெபரிய நிலப்பரப்பிற்கும் 
பரவிற்றா? அல்லது நிடைலவெயதிர் Cாறாக நிகழ்ந்ததா? இப்புதிர், இன்டைறய நிடைலயில் விடுவிக்க 
Cாட்டா ஒன்று என்றாலும் Cக்கள் கூட்டம், ஒரு நிலப்பிரிவில் லிருந்து பிறிவெதாரு நிலப்பிரிவிற்குக் 
குடிவெபயர்வதும் அதன் பயனாய், கCலும் கCலும் உயர்ந்த நாகரிக வ]ர்ச்சியும், எல்டைல காண இயலாப் 
பரந்த நிலப்பரப்பில் காட்டிலும், , Cக்கள் குடி வெபயர்ச்சி எளிதில் இடம் வெபறத்தக்கதான, குறிப்பிட்ட 
சிறுநிலப்பகுதிகளில் நிகழ்வகத இயல்பாம் என்பது குறிப்பிடப்படலாம்.

இயற்டைகயின் ஆய்வுக்கூடமும், தCக்குக் கிடைடக்கக்கூடிய நில இயல் ஆற்றல் துடைணகயாடு, Cனித 
நாகரீகம் குறித்து, அவ்வியற்டைக நடத்திய முதல் கசாதடைனயும், ஐகராப்பிய, ஆசிய, ஆப்பிரிக்கப் 
வெபருநிலப்பரப்புகளின், இயற்டைக அடைCப்டைபவெயாட்டி எழுந்த, மிகப்வெபரிய நிலப்பிரிவுகளில் 
அல்லாCல் தட்சிண பாதா என வழங்கும், விந்திய Cடைலக்குத் வெதற்கில் உள்] இந்தியப் பகுதியில்தான் 
நடைடவெபற்றன என்று கருத்தில் வெகாண்டால், Cனிதனின் படைழய வரலாற்றிடைன அறிய அது நCக்குப் 
வெபரிதும் துடைண நிற்கும்.

இந்த நாகரீகங்கடை] இயற்டைக அன்டைன மிகப்வெபரிய அ]வில் இந்திய எல்டைலக்கு அப்பால் 
உருவாக்கிப் பின்னர், வெதன்னிந்தியாடைவ Cனித இன ஆராய்ச்சிப் வெபாருள்களின் அரும்வெபாருட்காட்சி 
சாடைலயாக நிடைறவு வெசய்வதற்காக, அந்நாகரீகம் ஒவ்வெவான்றினுடைடய சிறிய அ]விலான 
வடிவங்கடை]த் வெதன்னாட்டில் அரும்பாடுபட்டுப் புகுத்திற்று என்பதினும், பண்டைடக்காலத்டைதச் 
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கசர்ந்த இப் பல்கவறு நாகரீகங்களும், தம்மில் கதான்றிய தம் இ]ந்கதான்றல்கடை], இந்திய Cண்ணில் 
சிறிய அ]வில் வெபற, இயற்டைக எதில் வெவற்றி கண்டகதா, அடைத, அவ்வியற்டைக வெபரிய அ]வில் 
Cறுவலும் உருவாக்குவதற்கு வழிவகுக்கும் வடைகயில், இந்திய நாட்டுக்கு வெவளிகய, உரிய தகுதி 
வாய்ந்த இடங்களுக்கு அனுப்பி டைவத்தது என்பகத வெபரும்பாலும் ஏற்கக்கூடியதாம். இக்கருத்தும், 
ஒருவடைகயில் யூகம்தான். ஒகர இயல்பான நிடைல இயல் ஆட்சிபுரியும், உலகின் பல்கவறு 
நிலப்பரப்புகளில், இயற்டைக. ஒகர Cாதிரியான நாகரீகங்கடை], ஒன்றிற் வெகான்று வெதாடர்பில்லா 
நிடைலயில் உருவாக்கிற்று என்பதாகும் நிடைலடைC Cாறக்கூடும்.

பழந்தமிழ்ப்பாக்கள்

உணவு ஆக்கலும், ஆடைட வெநய்தலும் இல்லாCல் Cனிதனின் பிறிவெதாரு வெபரிய கண்டுபிடிப்பு 
வெசால்லாடல், உடைரயாடல், ஓடைச ஒழுங்குடைடயதாகவும் இருக்கலாம். ஓடைச ஒழுங்கற்றதாகவும் 
இருக்கலாம். வெபரும்பாகலார் கருதுவது கபால், உடைரநடைட வெசய்யுள் நடைடடைய முந்தியதா அல்லது 
வெபரும்பாலும் அதுகவ உண்டைC நிடைலயாதல் பாதி ஓடைசவெயாழுங்குடைடயதாகவும், பாதி 
ஓடைசவெயாழுங்கற்ற தாகவும் கலந்து இருந்த மூலமுதல் உடைரயாடலின் பிற்பட்ட காலத்து ஒரு 
கவறுபட்ட நிடைலகள்தாCா, உடைரநடைடயும், வெசய்யுளும் என்படைதத் துணிந்து முடிவு கூறுவது, 
அத்துடைண எளிதன்று. ஆனால் இலக்கிய வ]ர்ச்சியில், வெசய்யுள் நடைட உடைரநடைடடைய மிகப் 
பழங்காலத்திலிருந்கத முந்தியு]து என்பது முற்றிலும் உண்டைCயாம்.

பண், பாண் என்ற இரு வெசாற்களும் அவற்றிலிருந்து பாடு - விடைனச்வெசால், பாட்டு - வெபயர்ச்வெசால் 
தமிழின் மிகப் படைழய வெCாழிநிடைலக்கு உரியவாகித், தமிழர்களின் வெதாடக்க காலத்து இன்பப் 
வெபாழுதுகபாக்குகளில், இடைச வழங்கலும் ஒன்று என்படைத உறுதி வெசய்கின்றன. வெதாடக்கத்தில், 
இடைசவாணர்க]ாகவும், பின்னர்க் கால்நடைட வ]ர்ப்பு, நாகரீகப் பருவத்தில், அரசு நிடைல 
இடங்வெகாண்டகபாது, அரசடைவக் கடைலஞர்க]ாகவும், அரசன் புகழ்பாடுபவராகவும், வாழ்ந்த பாணர், 
தமிழர்களில், மிகப் படைழய, நன்கு பாராட்டப்வெபற்றது. ஆனால் சிறிய அ]விகலகய பரிசு 
அளிக்கப்பட்ட வாழ்க்டைகடைய நடத்தி வந்தனர். தூய தனித்தமிழ் நாகரீகம் சிறந்து வி]ங்கிய கபாது, 
அப்பழங்காலப் பாணர், அரசர்களின் நண்பர்க]ாகவும், அவர்களுக்கு அறிவுடைர 
வழங்குகவார்க]ாகவும் வி]ங்கினர்.

ஆனால், வட இந்தியாவிலிருந்து வந்த ஆரிய நாகரிகம், வெதன்னிந்திய நாகரீகத்கதாடு கலந்துவிட்ட 
வரலாற்றுக் காலத்தில், இடைறச்சிடைய அதிலும் Cாட்டிடைறச்சிடைய அ]வுக்கு மீறி உண்பதிலும், 
வெவறியூட்டு Cதுவடைககடை]க் குடிப்பதிலும், அப்பாணர்கள் வெகாண்டுவிட்ட இடைடயறவு படாத் 
தீவெயாழுக்கம், வெதன் இந்தியாவில் மிகவும் தீண்டத் தகாத, இழிந்த இனத்தவருள் ஒருவராம் சமுதாய 
இழி நிடைலடைய அவர்க்குத் தந்துவிட்டது.

மிகமிகத் வெதான்டைCக்காலத்துத் தமிழர், வரலாறு என ஏது ஒன்றும் இல்லாCகல, இவ்வடைகயில் 
வ]ர்ச்சி வெபற்றனர். நாகரீக வ]ர்ச்சி குறித்த அ]வுககாலில், அவர்கள் சிறது சிறிதாக அடைடந்த வ]ர்ச்சி 
நிடைலடைய, அவர்களுடைடய வெCாழியிலிருந்தும் வரலாற்றுக்கு முந்திய அவர்களின் நாகரீகம் பற்றி ஆய்வு
கCற்வெகாள்ளும் Cாணவர்களின் கண்டுபிடிப்புகளிலிருந்தும் அறிந்து வெகாள்]லாம். உலக 
இலக்கியங்களில், நன்மிகப் படைழய இலக்கியங்க]ாம் கவதங் களிலும், உலகின் மிகப் படைழய 
வரலாற்று மூலங்க]ாம் வெCசபகடாமியப் பள்]த்தாக்குக் கல்வெவட்டுகளிலும், வட இந்தியாகவாடும் 
அதற்கு அப்பாலும், அவர்கள் கCற்வெகாண்டிருந்த வாணிகம் அறியப்பட்டதும், அவர்கள், வரலாற்றில் 
முதன்முதலாகத் வெதரியவந்தனர்.
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3. கி.மு. இரண்டாவது ஆயிரத்தாண்டில் தமிழர் நாகரீகம்

இலக்கிய Cரபுகளும் Cக்கள் வாழ்க்டைக முடைறயும்

இராCாயணத்திலிருந்து பழந்தமிழர் நாகரீகம் குறித்து மிகச் சிலவற்டைற Cட்டுகC வெபற இயலும். 
இப்வெபாருள் வெபாறுத்தவடைரயில், இராCாயணம், மிகப் வெபருC]வில் ஒரு தடைலப்பட்ட 
அகச்சான்றாககவ இருக்க முடியும் என்படைத நிடைனவு ககாடல் கவண்டும். நிடைனத்தாகல திகில் 
ஊட்டும் படைகவர்க]ாககவ ராக்ஷதர்கடை], ஆரியர்கள் கருதினர். ஆதலின் அவர்கள், அதற்ககற்ப 
உடலடைCப்பில், Cனிதடைரத் தின்னும் அரக்கராகவும், வெகாடுடைCயின் ககார உருவCாகவும், 
அவ்வாரியர்க]ால், இயல்பாககவ வருணிக்கப்பட்டனர். ஆனால் அதற்கு அடுத்த காலத் 
தமிழ்ப்பாக்களின் இலக்கிய Cரபுகடை] ஆராய்வதிலிருந்து நன்மிகப் பழங்காலத்துத் தமிழர் நாகரீகம் 
பற்றிய மிகவும் உண்டைCயான வி]க்கத் திடைனப் வெபறலாம். இலக்கிய Cரபு எனக் கூறும்கபாது, 
திறனாய்வில் நாகC வகுத்துக் வெகாள்ளும் கட்டுப்பாடுகள் எனும் வெபாருளுடைடயதாக நான் 
வெகாள்]வில்டைல. தமிழிலக்கிய Cரபுகள் என்படைத, வெ¦ாராஸ் அவர்க]ால் வி]க்கிக் கூறப்பட்ட 
விதிமுடைறகள் கபாலவும், வீரகாவியப் பாக்களுக்கான அரிஸ்டாடில் விதிமுடைறகள் கபாலவும், 
கவிஞர்க]ால், கண்மூடித்தனCாகப் பின்பற்றப்பட்ட, பிற்காலத் திறனாய்வா]ர்க]ால் 
முடைறப்படுத்தப்பட்டன ஆகா. படைழய தமிழிலக்கிய Cரபுகள், Cனித வாழ்க்டைகயின் மீது இயற்டைகச் 
சூழலின் வெசயல்பாடுகள் வ]ர்த்துவிட்ட படைழய வழக்கங்களின், கல் கபாலும், திண்ணிய வெபரும் 
பிழம்பாம். இலக்கிய Cரபுகள். அதிலும் குறிப்பாக, மிகவும் பிற்பட்ட காலத்கத வலிந்து இயற்றப்பட்ட,
சCஸ்கிருத, தமிழ்ப்பாக்கள் எழுவதற்கு மிகமிக முற்பட்ட காலத்தில் இருந்த, கலப்பற்ற, தூய, படைழய 
இலக்கிய Cரபுகள், Cக்களின் இயற்டைககயாடிடையந்த உண்டைCயான பழக்க வழக்க ஒழுக்கங்கடை] 
அடிப்படைடயாகக் வெகாண்டனவாம். வெதாடக்கத்தில் பாணர்கள் படைடயாகக் வெகாண்டனவாம். 
வெதாடக்கத்தில் பாணர்கள் வானம்பாடிகடை]ப் கபாலத் , தங்கடை] Cறந்து பாடினர். அவர் பாக்கள், 
அக்கால Cக்கள் நடத்திய வாழ்க்டைகயிடைன உள்]து உள்]வாகற காட்டும் உண்டைCயான காலக் 
கண்ணாடியாக இருந்தன. படைழய இலக்கிய Cரபுகடை]த் கதாற்றுவித்த வாழ்க்டைக முடைறகள் 
கவறுபட்டு, பாக்களின் கற்படைனப் வெபாருள்கவெ]ல்லாம் வெவறும் இலக்கிய Cரபுக]ாகிவிட்ட 
நிடைலயிலும், பிற்காலப் பாவலர்கள், பழங்காலத்டைதச் கசர்ந்த, வழிவழி வந்த இலக்கியக் 
கற்படைனகடை] விடாCல் கCற்வெகாண்டு வருகின்றனர், உதாரணத்திற்குப் பண்டைட நாள்களில் 
கால்நடைடகக] Cக்களின் வெசல்வCாக அடைCந்தன. இனத்தடைலவர்கள், ஒருவர், பிறிவெதாருவர் 
கால்நடைடடையக் க]வாடும்கபாது, அத்தடைலவர்களுக்கிடைடகய கபார்கள் எழுந்தன. ஆககவ, படைகவரின்
கால்நடைடகடை]க் க]வாடும் கபாது, அத்தடைலவர்களுக்கிடைடகய கபார்கள் நிகழ்ந்தன. ஆககவ, 
படைகவரின் கால்நடைடகடை]க் க]வாடுவதில் கபார் வெதாடங்குவதாகப் பாடல் புடைனவது Cனித 
வரலாற்றின் வ]ர்ச்சி நிடைலயில், ஒரு கட்டத்து உண்டைC நிடைலகடை] எடுத்துக்காட்டுவதாக அடைCந்தது. 
பிற்காலத்தில், கபாருக்கு கவறு பல காரணங்களும் உருவாகிவிட்டன. ஆனால், இலக்கிய Cரகபா, 
பாவலடைனப் கபார்களின் Cாறாத் வெதாடக்கCாக, வெதாடக்ககால ஆனிடைன கவர்தடைலகய பாட 
டைவக்கிறது. அவ்வாகற, கி.பி. ஆறாவது நூற்றாண்டில், வலிந்து பாடப்வெபறும் தமிழ்ப் பாடல்கள் 
கதான்றிவிட்ட காலத்திற்கு முன்வடைரயும் பிற்காலப் பாடல்களில், காதல், கபார் பற்றிய இருவடைகப் 
பாடல்கடை] இயற்றுவடைத எண்ணில் அடங்கா. இலக்கிய இலக்கண விதிமுடைறகள், விடாப்பிடியாக 
முடைறப்படுத்தி வந்துள்]ன.

இவ்விலக்கிய Cரபுகளிலிருந்து, Cக்கள் கCற்வெகாண்டிருந்த உண்டைC வாழ்க்டைக நிடைலடையப் 
பாவாணர்கள் பாடிய பாக்கள், உள்]து உள்]வாகற எடுத்துக்காட்டிய அக்காலங்களுக்குக் கற்படைனயில் 
பின்கநாக்கிச் வெசல்லலாம். அந்தக் காலக் கட்டத்திலிருந்து, பாக்கள் எழுவதற்கு முற்பட்டதான ஒரு 
காலத்திற்குப் பின்கனாக்கிச் வெசன்று, இந்தியர்கள், இந்நனிமிகு பழங்காலத்தில் நடத்திய வாழ்க்டைகக் 
காட்சிடைய - மின்னலின் ஒளிக்கீற்றுக்கள் கபால் அங்குமிங்குCாகக் காணக் கிடைடக்கும் காட்சிடையப் 
வெபறலாம். நன்மிகப் பழங்காலத்டைத, இவ்வாறு நுடைழந்து பார்ப்பதன் மூலம், வெதன்னிந்தியர்களின் 
கி.மு. 2000 அல்லது அதற்கும் முற்பட்ட காலத்து வாழ்க்டைக நிடைலயிடைனக் கண்வெணதிர் காணலாம் 
கபால் காணலாம். அவ்வாறு வெசய்வதற்கு முன்னர் அந்நனிமிகச் கசய்டைCக் கண்ணதாய பழங்காலத்தில் 
வ]ர்ச்சி கவகம், வானூர்தி , கம்பியில்லாத் தந்திகளின் காலCாம் இன்டைறய வ]ர்ச்சி கவகத்திலும் 
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மிகமிகக் குடைறவு என்படைத நிடைனவில் வெகாள்ளுதல் கவண்டும். இன்டைறய வாழ்க்டைகயின், 
மூச்சுவிடுவதற்கும் இடைடவெவளியில்லா விடைரவான Cாற்றமும் வழுக்குப் பனிப் பாடைறகளின் ஆறு 
கபாலப் புலனாலும் உணர்ந்து வெகாள்] இயலாப் பண்டைடய நாட்களின் வெCதுவான, சிந்தடைனச் 
வெசயல்பாடுகளும் இருககாடித் துருவங்கள் கபாலும் கவறுபாடுடைடயன. ஆககவ, கி.மு. 2000 இல் எது 
உண்டைC நிகழ்ச்சிகயா, அதுகவ, அதனினும் நனிமிகவும் பிற்பட்ட பழங்காலத்திலும், உண்டைC 
நிகழ்ச்சியாகும். எண்ணுதற்கும் அப்பாற்பட்ட அப்பழங்காலத்தில், Cனிதன், ஏடைனய உயிரினங்கடை]ப் 
கபாலகவ, முழுக்க முழுக்க, நில இயல் கூறுபாடுகளுக்குக் கட்டுப்பட்கட வாழ்ந்தான். அவன் 
வாழ்க்டைக, வெபரும்பாலும், அவனுடைடய சுற்றுச்சூழல் நிடைலகளுக்கு உடன்பாடான விடை]வினதாகி, 
அவ்வடைகயில், இயற்டைகயின் கட்டுப்பாடுகடை]க் கடக்கக் கற்றுக் வெகாண்டு, துருவப் 
பனிப்பாடைறகக]ாடு வெவற்றிகரCாகப் கபாரிடவும், வான்வெவளியின் கCல்நிடைலகளுக்குப் பறப்பதன் 
மூலம், நிடைலத்து ஈர்ப்பாற்றல் விதிகளின் எல்டைலடையக் கடக்கவும் வெசய்யும் இன்டைறய வாழ்க்டைககயாடு
உ]ம் வெகா]த்தக்க Cாறுபட்ட தன்டைCடையக் வெகாண்டதாகும்.

காதற்பாக்களின் இலக்கிய Cரபுகள், உண்டைCயான வாழ்க்டைக நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து 
பிறந்தனகவ

உலக நிலப்பரப்பின் Cக்கள் வாழத்தக்க பகுதிகள், ஐந்து வடைகயாகப் பிரிக்கப்படும். Cனிதன் முதன் 
முதலில் வாழத் வெதாடங்கி, கவட்டைடயாடி உயிர் வாழ்ந்த, Cரம் வெசடி, வெசாடிகடை]ச் சிறிய அ]விகலகய
வெகாண்ட சிறு Cடைலப்பகுதி, தண்ணீர் கருதி, Cரம், வெசடி, வெகாடிகள், அங்வெகான்றும் இங்வெகான்றுCாகி, 
Cனிதன், முதன்முதலில், வீர ஒழுக்கங்கடை]யும், வெகாள்டை]யடித்து வாழும் உள்ளுணர்டைவயும் 
வ]ர்த்துக் வெகாண்ட Cணல்வெசறிந்த பாடைல; Cனித வாழ்க்டைகயில் ஆனிடைர கCய்க்கும் கூட்டத்டைத, 
முதன் முதலில் கண்ட காட்டுப்பகுதி, Cனிதன். மீன் பிடிக்கவும், படகுகளில் கடல்கCல் வெசல்லவும், 
உணவுப் வெபாருள்களுக்காக, மீடைனயும், உப்டைபயும் பண்ட Cாற்றம் வெசய்யவும் கற்றுக் வெகாண்ட 
கடற்கடைரப் பகுதி ; உழவும் வெநசவும் முதன்முதலில் கதாற்றுவிக்கப்பட்ட ஆற்றுப்பள்]த் தாக்கு எனப் 
பழந்தமிழ்ப் புலவர்க]ால் ஐந்து திடைணக]ாக அது பிரிக்கப்பட்டது, என்பது முதல் அதிகாரத்தில் 
முன்கப குறிப்பிடப்பட்டது. ஒரு நாகரீகத்திலிருந்து Cற்வெறாரு நாகரீகத்திற்கு, Cனிதன் கCற்வெகாண்ட 
பயணம், காலத்தின் நீண்ட பருவங்கடை] எடுத்துக் வெகாண்டது. ஒரு நிலப்பகுதி யிலிருந்து பிறிவெதாரு 
நிலப்பகுதிக்கு Cனிதனின் குடி வெபயர்ச்சிகய இதற்குத் தடைலயாய காரணம். ஆனால் அடுத்து கவறு 
வடைக நாகரீகம் தன்னில் இடங்வெகாள்ளும் கபாது, ஒவ்வெவாரு நிலப்பகுதியும், தத்தCக்குரிய நாகரீகத்டைத
விடாCல் கCற்வெகாண்டிருந்தது. அவ்வடைகயில், Cனித நாகரீகத்தின், முதல் நிடைல உருப்வெபற்ற, குறிஞ்சி 
அல்லது Cடைலநாட்டில், Cனிதன், பாதி நாகடாடி வாழ்க்டைகயாம், கவடன் வாழ்க்டைகடைய நடத்தி 
வந்தான். காதல் உறவு, சமுதாய Cரபுக]ால் தடுக்கப்படவில்டைல, கண்டதும் வெகாண்ட காதடைலத் 
வெதாடர்ந்து உடனடிக் கூடகல அக்கால வாழ்க்டைகச் சட்டCாம். குலமுடைறப்படியான விருந்து பின் 
வெதாடர Cணந்த இருவடைரப் வெபாதுCக்கள் வரகவற்கும் திருCண விழா. மிகவும் பிற்பட்ட காலத்தில் 
எழுந்தது. ஆனால், Cணவிழாவிற்கு முந்திய காலாகாலCாக இருந்து வரும் வழக்கCாம். க]வுக்காதல் 
ஒழுக்கம் Cடைலநாட்டுப் பழங்குடியினரிடைடகய இக்காலத்தும் இடம் வெபற்று இருப்பதுகபால், 
டைகவிடப்படாCல் அவ்வாகற கடைட பிடிக்கப்பட்டது. Cடைலநாட்டு ஆடவரும் வெபண்டிரும் குடைறந்த 
ஆடைடயில் நிடைறவு கண்டனர். Cனிதடைன Cடைறக்க, கழுத்திலிருந்து வெதாங்கும், எண்ணற்ற கிளிஞ்சல் 
சரடுகள் (பிற்காலத்தில் அடைரக்கச்டைச அணியாம் கCகடைல கதான்றுவதற்குக் காரணCாய் அடைCந்த) 
Cலர்க]ாலும் இடைலக]ாலும் ஆன Cாடைலகள், இடைவகய கபாதுCானடைவயாயின. குறிஞ்சிநாட்டு 
உட்பகுதியில் வாழும் குறவரிடைடகய, இந்த ஆடைட டைகவிடப்படாCல் இன்றும் உ]து. இக்குறவர் 
Cடைலகளிலிருந்து இறங்கிக் கீழ் நாடுகளுக்கு வரும்கபாது, உடைட வடைகயில் கCற்வெகாள்ளும் ஒகர 
Cாற்றம், Cலர்க]ாலும் இடைலக]ாலும் ஆன அடைரக்கச்டைசக்குப் பதிலாகக் கிழிந்த துணியின் சிறு 
துண்டைட கCற்வெகாள்வது ஒன்கற. குறவரிடைடகய பாக்கள் முதல் முதலில் எழுந்தகபாது, பாவாணர்கள் 
Cடைலநாட்டுத் தடைலவர்களின், புணர்ச்சிக்கு முந்திய கள்]க்காதடைல, அவர்கள் தங்கள் காதலியர்க்குத் 
தடைழ உடைட எனப்படும் இடைல ஆடைடகடை]யும், அம்Cடைல நாட்டுத் தடைலவர்கள் கவட்டைடயில் 
வெகான்ற புலிகளின் பற்கடை]யும் வெகாடுப்படைதகய இயல்பாகப் பாடினர். இப்பற்கள், Cாடைலயாகக் 
ககாக்கப்பட்டு கழுத்திலிருந்து வெதாங்க அணியப்பட்டு, புலிப்பல் தாலி என அடைழக்கப்படும். 
(புலிப்பல்லால் வெசய்யப்பட்டு, Cணம் ஆவதற்கு அறிகுறியாகக் கழுத்திலிருந்து வெதாங்கும், 
இப்புலிப்பல் தாலி, இ]ஞ்சிறுவர்க]ாலும் அணியப் பட்டது) பிற்காலத்தில் இதிலிருந்கத வெபான்தாலி 
உருப்வெபற்றது. பிற்காலத்தில் புணர்ச்சிக்கு முந்திய க]வுக்காதல், குறிஞ்சித் திடைணப்பாடல் கள் என்ற 
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ஒருவடைக பாடல்களுக்கு Cட்டுகC கருப்வெபாரு ]ாதல் கவண்டும். Cடைலநாட்டு Cாவின் 
Cரவினங்கக]ாடும், இடைல ஆடைடகடை]த் தருவகதாடும், காதல் கநாய்க்கு, அப்வெபண்டைணக் 
வெகாண்டுவிட்ட Cடைலநாட்டுக் கடவு]ாம் முருகடைனகய காரணம் காட்டி , வெவறியாடல் மூலம், 
அந்கநாய் தீர்த்தகலாடும் Cட்டுகC வெதாடர்புபடுத்தல் கவண்டும் என்பது இலக்கியCாகிவிட்டது. 
உண்டைCக்காதல் ஒழுக்கத்தின் ஒகர சீரான கபாக்கில் அடைCயாத இந்நிகழ்ச்சிகவெ]ல்லாம், 
குறிஞ்சித்திடைணப் பாக்களின் கருப்வெபாரு]ாக வடைகப்படுத்தி வகுக்கப்பட்டன.

அதுகபாலகவ, கால்நடைடகடை]க் காத்தற் வெபாருட்டு ஆயன் பிரிந்து வெசல்வது கபாலவும் சிறு 
பிரிவுக]ால் கநரும் கடுந்துயரும், இருவரும் பின்னர் இடைணந்த வழிப் பிறக்கும் வெபருCகிழ்ச்சியும் 
(காட்கடாடும் காடு சார்ந்த நிலத்கதாடும் வெதாடர்புடைடயதான முல்டைலத் திடைணப் பாடல்களின் 
கருப்வெபாருள்க]ாக) முடிவு வெசய்யப்பட்டன. முல்டைலத் திடைணப்பாக்கள், தம்முடைடய கற்படைனகடை], 
அம்கCய்ப் புலத்து இயற்டைகப் வெபாருள்கள் பழக்கவழக்கங்களிருந்கத வெபற்றுக் வெகாண்டன.

வெநய்தல் திடைணப்பாடல்கள், மீன்பிடி வெபருந்வெதாழில் இன்றியடைCயாததாக ஆக்கிவிட்ட வெநடும் பிரிவு, 
உலர்ந்த மீனாம் கருவாட்டு நாற்றத்டைத இடைடவிடாது வெவளிப்படுத்தும், கருடைC நிறம் மின்னும் கCனி 
அழகியாள் பால் அன்புகாட்டல் ஆகியவற்டைறப் பாடற் வெபாரு]ாக்குகின்றன. வறண்ட 
பாடைலத்திடைணப்பாடல்கள், வெபருCணல் பரந்து, இடைடயீடின்றி நீண்ட, வறண்ட நிலப்பரப்பில் 
வாழ்கவாரின், வெகாள்டை]யடித்துண்ணும் வாழ்க்டைகயின் இடைட நிகழ்வாம் வெநடும் பிரிவின் 
வெதாடர்பாகப் பிறந்தன. ஆககவ, வெநடும் பிரிவு தரும் கடுந்துயர் பாடைலபாக்களின் கருப்வெபாருள் ஆயின.

தமிழ்க் கவிடைத உலகின் ஆட்சி எல்டைலக்குள் அவல நிகழ்ச்சி எனப்படுவன, தடைட வெசய்யப்பட்ட ஒன்று.
ஆககவ, பழந்தமிழர் Cனப்கபாக்கு தாங்கிக் வெகாள்]க்கூடிய துன்பியல் பாக்களின் மிக வெநருங்கிய 
அணுகு நிடைல இவ்வ]கவ.

முடிவாக, முடைறயான திருCணம், அத்திருCண உறடைவத் வெதாடர்ந்த அன்பு வாழ்க்டைகயாம் கற்பு வெநறி, 
அதன் பாடைதயில் முள் உறுத்தும், பரத்டைதயர் ஒழுக்கத்தால், Cடைனவாழ்க்டைகயின் சீர்ககடு, அதன் 
விடை]வாம் , Cணங்வெகாண்ட காதலரிடைடகய ஊடல், அவ்வூடடைலத் வெதாடர்ந்து வரும் Cகிழ்ச்சி 
தருகூடல் ஆகியடைவ, ஆற்றுப் பள்]த்தாக்குப் பாடல்க]ாம். Cருதத்திடைணப்பாக்களின் 
கருப்வெபாருள்க]ாம். நீர் நிடைறந்த வெநல்வயல்களில் சிலCாதக் கடின உடைழப்டைப அடுத்து, வெநற்கதிர் 
முற்றும் பருவத்திலும், வெநல்Cணிகள் க]ஞ்சியத்தில் கசர்க்கப்பட்டு, அடுத்த ஆண்டு உழவிற்குப் 
பக்குவப்பட்டுக் கிடக்குCாறு நிலம், ஓய்வுக்கு விடப்பட்ட பின்னரும், இயல்பாககவ திணிக்கப்பட்ட 
ஓய்வு வெதாடர்ந்து கிடைடக்கும் உழவுத் வெதாழில் நடைடவெபறும் நிலப்பகுதியில், நாகரீகத்தின் வெCருககற்ற 
Cலர்ந்து வ]ர்ந்தடைத உணர்ந்து வெகாள்வது எளிது. இவ்கவாய்வுப் பருவத்தில், காதலர்களின் ஊடலும், 
இன்பலீடைலகளுகC, கிடைடக்கக்கூடிய இன்பப்வெபாழுது கபாக்குக]ாகும்.

நில இயல்புக்கு ஏற்ப அடைCயும் கபார்ப்பாடல் Cரபுகள்

காதல் அல்லாCல், பாக்களின் Cற்வெறாரு கருப்வெபாருள் கபார். குறிஞ்சி நிலத்தில், கபார், வெவட்சி 
எனப்படும் ஆனிடைர கவர்தலில் அடங்கியிருந்தது. ஆனிடைர கவரப்படைடவெயடுத்துச் வெசல்வார்வெவட்சி 
Cலர்க]ால் ஆன Cாடைல அணிந்து வெகாள்வர் ஆதலின், அப்கபார், வெவட்சி என அடைழக்கப்பட்டது. 
கவர்ந்து வெசன்றாரிடமிருந்து ஆனிடைரகடை] மீட்டுக்ககாடல், அது கபாலும் ஒரு காரணத்தால், கரந்டைத 
எனப் வெபயரிடப்பட்டது, அடுத்து இருந்த காட்டு நிலம். தற்காப்புப் கபார் நிடைலயில், இயற்டைக 
முதல்தரCாக அடைCந்து அதனால் காவற்காடு என அடைழக்கப்பட்டது. வஞ்சி Cாடைல அணிந்த படைடத் 
தடைலவர்கள், காட்டு நிலத்துள் படைடவெயடுத்துச் வெசன்றனர்; இது வஞ்சித்திடைண என அடைழக்கப்பட்டது.
அரசர்கள், தங்கள் தடைலநகர்கடை], ஆற்றுப்பள்]த்தாக்குப் பகுதிகளில் அதாவது Cருதத்தில் நிறுவிய 
கபாது, தங்கள் காப்பிற்காகக் ககாட்டைடகடை]க் கட்டினார்கள்; முற்றுடைகயும், அது வெதாடர்பான 
வெசயல்களும் கபார்முடைறகளில் ஓர் அங்கCாகி விட்டன. இந்நடவடிக்டைககளின் கபாது, 
உழிடைஞக்வெகாடி அணிந்து வெகாள்]ப்பட்டது. அதனால் அந்நடவடிக்டைககடை] வி]க்கும் பாடல்கள் 
உழிடைஞ என்ற இனத்தின் கீழ் வந்தன. கபார்த் தந்திரங்கடை]ப் கபராண்டைCகடை] கCற்வெகாள்] 
கநரிடும். எதிர் எதிர் நின்று வெசய்யும் கபார்கள், Cரங்கள் வெசறிந்த காட்டு நிலங்களுக்கும், விடை] 
நிலங்களுக்கும் வெவகு வெதாடைலவிலான, திறந்த கபார்க் க]த்திகலகய இயலுCாதலின், வெநய்தல் என 
அடைழக்கப்படும் கடற்கடைரக்கு அணித்தாக உள்] அகன்ற சC நிலங்கக]ாடு வெதாடர்புடைடயதாகி, 
இந்நிகழ்ச்சிகளில், தும்டைப Cாடைலகள் அணிந்து வெகாள்]ப்பட்டடைCயால், தும்டைப என 
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அடைழக்கப்பட்டன. இறுதியாகப் பாடைல நிலத்கதாடு வெதாடர்புடைடய காதலர்களின் பிரிகவாடு 
ஒத்திருப்பது, பாவாணர்கள், வாடைக Cலர் Cாடைல அணிந்து வெகாண்டு, கபாரின் அவலம் 
கபார்களிலிருந்து விடை]யும் நாட்டழிவுகடை]ப் பாடுகவது கபாலகவ, வெவற்றிகடை]யும் பாடும், வாடைக 
ஆகும்.

பல்கவறு வடைகப்பட்ட இத்திடைணப் பாடல்கவெ]ல்லாம் Cலர்க]ால் வெபயர் சூட்டப்பட்டுள்]ன 
என்பது ஈண்டுக் குறிப்பிடல் கவண்டும். ஒவ்வெவாரு Cலரும் ஒவ்வெவாரு நிலத்தின் தனிச் சிறப்பியல்பு 
வாய்ந்த விடை]வெபாரு]ாம். இம்Cலர்க]ால் ஆன Cாடைலகள், காதல் துடைறயின் அல்லது கபார்த் 
துடைறயின், வி]க்கப்படும் குறிப்பிட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியின் சின்னCாக அணிந்து வெகாள்]ப்பட்டன. 
Cலர்கள் கபார்க்க] நிகழ்ச்சியின் கபாது, கபார் வீரர்கடை] இனம் பிரித்து உணர்த்தும் சீரணிக]ாக 
அடைCந்தன. பழந்தமிழர்கள், Cலர்களில் கபரின்பம் கண்டனர்; தங்கடை]த் தங்கள் வெதாழிற் கருவிகடை], 
ஏடைனய உடடைCகடை]த் தங்கள் வீடுகடை]ப் பந்தல்கடை], நன்மிகப் பழங்காலம் வெதாட்கட, 
இடைலக]ாலும், Cலர்க]ாலும் அழகு வெசய்தனர்.

வெகாடிகள், இடைலகள், Cலர்கள், விலங்குகள் கபாலும் வடிவங்கடை]ச் வெசதுக்குவதன் மூலம், 
தங்களுடைடய வெதாழிற்கருவிகள் வீடுகள், தட்டுமுட்டுப் வெபாருள்கள், பாத்திரங்கள் ஆகியவற்டைற அழகு 
வெசய்ததற்கும், இயற்டைகப் வெபாருள்கள் மீது வெகாண்ட அகத காதல் தான் காரணCாம். இன்டைறய 
நாட்களில்தான், தமிழர் வீடுகளில், அழகிழந்த அணிநலன் இழந்த, விடைசப் வெபாறிகள் வடைனந்து 
குவிக்கும் பண்டங்கள், அணி அழகுமிக்க பண்டைடய பண்டங்களுக்கு Cாற்றாக இடம் வெபற்றன. 
இன்டைறய நவநாகரீக வாழ்க்டைகடைய கCற்வெகாண்டு விட்கடார் உள்]ங்களிலிருந்து, கவின் கடைல 
யுணர்டைவத் துடைடத்து அழித்து விடுகின்றன. தங்கள் பாடல்களில் கபாலகவ, தங்கள் வாழ்க்டைகயிலும், 
தங்கள் எண்ணங்கடை], அடைடயா] வடிவில் வெவளிப்பட உணர்த் தும், Cலர்களின் வெCாழி ஒன்டைறத் 
தமிழர் வ]ர்த்தனர்.

இலக்கிய Cரபுகளின் முடைறயான வ]ர்ச்சி

பாக்களின் இடைவகபாலும் பல்கவறு Cரபுகவெ]ல்லாம், வெதால்காப்பியம் வெபாரு]திகாரத்தில் 
வி]க்கியவாகற, (இனி - வெவளிவரவிருக்கும், பண்டைடத் தமிழர்கள் (Ancient Tamils ) என்ற என் நூலில் 
முழுடைCயாக ஆராயப்பட்டுள்]ன. ஆககவ அவ்விலக்கண நூலில் வி]க்கிக் கூறப்பட்டிருக்கும் 
இலக்கிய , Cரபுகள், கீகழ குறிப்பிட்டிருக்கும் கால கட்ட வரிடைச யில்தான் வ]ர்ந்திருக்க கவண்டும் 
என்படைதச் சுட்டிக் காட்டுவது ஒன்டைறகய ஈண்டுக் கருத்தில் வெகாண்டுள்க]ன்.

1. Cனித நாகரீகத்தின் ஐந்து படிநிடைலகளும், இயற்டைக நிலப்பகுதிகள் ஐந்திலும் உருப்வெபற்று வெCல்ல 
வெCல்ல வ]ர்ந்த காலகட்டம். (இது ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுக]ாக எண்ணப்பட கவண்டிய மிக நீண்ட 
கால கட்டCாதல் கவண்டும்.)

2. பாவாணர்கள், ஒவ்வெவாரு நிலப்பகுதியிலும், பாடத் வெதாடங்கி அந்நிலப்பகுதியில் Cக்கள் வாழ்க்டைக 
நிடைலகள் அந்நிலங்களின் Cாவடைட, Cரவடைடகள், சுற்றுக்சூழலுக்கு எதிர் ஏற்று வ]ர்ந்த பழக்க 
வழக்கங்கள் ஆகியவற்டைறத் தங்கள் பாக்களில் தங்கடை] அறியாகத எதிர் ஒலிக்கும் காலகட்டம்.

3. ஒரு பாட்டு, ஐவடைக நிலப்பகுதியில் எந்நிலப்பகுதியில் பாடப்பட்டிருந்தாலும், அது குறிப்பிட்ட ஒரு 
ஒழுக்கம் பற்றிக் கூறுவதாயின், அடைத அந்நிகழ்ச்சிக்கு உரிய திடைணக்கக உரியதாக ஆக்கச் வெசய்யும், 
Cாற்றுதற்கியலா இலக்கிய Cரபுக]ாகப் பாவணர்களின் பாடற்பணிகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 
காலகட்டம். இயற்டைக நிலப்பிரிவு, Cற்றும் அந்நிலத்து நிகழ்ச்சிகடை]க் கூறும், ஒருவடைகப் பாடல் என்ற 
இருவெபாருள்கடை] ஒரு நிடைலயில் இயல்பாகக் குறித்த, திடைண என்ற அச்வெசால், இப்கபாது, இலக்கிய 
Cரபாக, ஐந்து இயற்டைக நிலப்பிரிவுகளில், ஒரு - நிலப்பிரிகவாடு வெதாடர்பு படுத்தப்பட்டுள்]து.

இம் Cரபுகவெ]ல்லாம் வெதால்காப்பியனார் இயற்றிய தமிழ் இலக்கணCாம். வெதால்காப்பியம் 
வெபாரு]திகாரத்தில் வி]க்கப்பட்டுள்]ன. வெபரும்பாலும், கி.பி. முதல் அல்லது இரண்டாம் 
நூற்றாண்டிற்குப் பிற்படாத காலத்தில இயற்றப்பட்டு, இன்றுவடைர அழியாCல் இருக்கும் மிகப் படைழய
தமிழ் நூலாம் இந்நூல், வெசய்யுள் இலக்கணம் பற்றிய, இப்கபாது ஒன்றுகூடக் கிடைடக்காத, படைழய 
விதிமுடைறகள் பலவற்டைறச் சுட்டுகிறது. அவ்விலக்கணம் கதான்றுவதற்கு அடிப்படைடயாய் அடைCந்த, 
வெபரும்பகுதி அல்லது முழுவதும் அழிந்துகபான தமிழ்ச் வெசய்யுள் இலக்கியப் வெபருந்வெதாகுதி பண்டு 
இருந்தடைத ஊகிக்கச் வெசய்கிறது.
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காதல், கபார் ஆகிய வெநறிகளில் நிகழும், பாடல் புடைனவதற்கு உரிய கருப்வெபாருள்க]ாகும், 
நூற்றுக்கணக் கான நிகழ்ச்சிகடை]த் வெதால்காப்பியனார் வி]க்கியுள்]ார்.

இலக்கண ஆசிரியன், காதல், கபார் பற்றிய ஒழுக்கங்களில், நடைடவெபறக்கூடிய பல்கவறு நிகழ்ச்சிகள் 
குறித்து முன்னதாககவ ஆராய்ந்து வடைகப்படுத்தி இலக்கணம் - வகுத்தான். அதன்பின், பாவாணர்கள், 
அவ்விலக்கண ஆசிரியன் ஆராய்ந்து வடைகப்படுத்திய நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வெவான்று குறித்தும் பாக்கடை]ப் 
புடைனந்தனர் எனில், எள்ளி நடைகயாட்டிற்குரியது. ஆககவ, இந்நிகழ்ச்சிகளில் ஒவ்வெவாரு நிகழ்ச்சி 
குறித்தும், தம் காலத்திற்கும் முன் வாழ்ந்த பாவாணர்க]ால் பாடப்வெபற்ற ஒரு சில பாக்கடை]யாவது, 
வெதால்காப்பியனார், தம் உள்]த்தில் வெகாண்டிருக்க கவண்டும்.

அழிந்துபடாCல் இப்கபாது கிடைடக்கும் பழம்பாக்கள் அடைனத்துகC, வெதால்காப்பியர் வாழ்ந்த 
காலத்திற்குப் பிற்பட்ட காலத்டைதச் கசர்ந்தனகவ. வெதால்காப்பிய உடைரயாசிரியர்கள், வெதால்காப்பிய 
விதிகள் பலவற்றிற்கான எடுத்துக்காட்டுகடை]ப், பிற்காலத்டைதச் கசர்ந்த இப்பாக்களில் காணல் அரிது 
என்படைத உணர்கின்றனர். சில இடங்களில், அவர்கள் காட்டும் வெபாருள் வி]க்க கCற்ககாள்கள் 
வெபாருத்தCற்றடைவ ஆகின்றன; பல கநரங்களில், வெதால் காப்பிய விதிகளுக்கான கCற்ககாள்கடை]க் 
கண்டுவெகாள்ளு Cாறு படிப்பவர்க்கக விட்டு விடுகின்றனர். கூறிய இவ்வெவல்லாவற்றிலுமிருந்து 
வெதால்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்னர், மிகப் பரந்த தமிழ் இலக்கியம் இயற்றப்பட்டது என்பது 
வெதளிவாகிறது. இவ்விலக்கியம் வ]ர்ந்த காலம், ஐந்நூறு ஆண்டுகள் என்பது, கூட்டல், குடைறத்தல் 
இல்லா, ஓர் அ]வான Cதிப்பீடாம்.

இவ்விலக்கியம், அதனுடைடய, அழிக்கலாகா, உரம் வாய்ந்ததாக ஆக்கப்பட்டுவிட்ட பாவின 
Cரபுகக]ாடு இடைணந்து கதான்றுவதற்கு முன்னர், இந்த Cரபுகவெ]ல்லாம், வெவறும் Cரபுக]ாக 
இல்லாCல், உண்டைC நிகழச்சிக]ாக இருந்தது. உதாரணத்திற்குப் புலவன், காதல் பிறப்படைத, 
Cடைலநாட்டுக்கு உரியதாக, பா Cரபுக்காகக் கற்பித்துக் கூறாCல், தன்னுடைடய பாக்களில் ஐந்து இயற்டைக 
நிலக்கூறுகளின் உண்டைC வாழ்க்டைக நிலகடை], உள்]து உள்]வாகற எதிவெராலித்த கவறு ஒரு 
இலக்கியம் இருந்திருக்க கவண்டும், அந்த மிகத் வெதாடைலநாட்களில், காதலர்களின் தற்காலப்பிரிவு, 
முல்டைல, வெநய்தல், Cருதம், பாடைல ஆகிய நிலங்களுக்கு உரியதாக Cரபுக்காக ஏற்றிப் பாடாCல், 
அந்நிலங்களில் வாழ்ந்து அந்நிலங்கடை]ப் பாடிய புலவன், அந்நிலம் ஒவ்வெவான்றிலும், தான் 
கண்வெணதிரில் கண்ட, காதலர்கள் பிரிவால் கநரும் கருத்துடைரடைய வி]க்கிக் கூறினான், 
வெதால்காப்பியனார், தம்முடைடய இலக்கண நூலுக்கு ஆதாரCாய்க் வெகாண்ட Cரபுவழிப்பாடல்களுக்கு 
முற்பட்டதான , இயற்டைகப் பாடல்கள் என அடைழக்கப்படும் பாடல்களின் வ]ர்ச்சிப் பருவத்திற்கு, 
ஐந்நூறு ஆண்டுகடை] வகுப்பது, மிடைகப்படுத்தப்பட்ட Cதிப்பீடுக]ாகா. இவ்வடைகயில் தமிழ் 
இலக்கியத் கதாற்றத்தின் பிற்பட்ட கால கி.மு. இரண்டாவது ஆயிரத்தாண்டில் தமிழர் நாகரீகம் 43 
எல்டைலயாக, ஏறத்தாழ கி.மு. 1000 ஐ அடைடகிகறாம். இவ்வடைகப் பாக்களின் வ]ர்ச்சிக்கு வழி வெசய்து, 
அப்பாக்களில் எதிர் ஒளி காட்டும் நாகரீகம் வ]ர்ச்சி வெபறுவதற்கும் பல நூறு ஆண்டுகடை] எடுத்துக் . 
வெகாண்டிருக்க கவண்டும். ஆககவ, தமிழர்களின் பழம்வெபரும் நாகரீகத்டைத, அவர்கள், கிறித்துவுக்குச் 
சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னகர அடைடந்திருக்க கவண்டும் என காள்]லாம்.

பாட்டுடைடத் தடைலவர்க]ாகப் பழங்குடி இனத்தடைலவர்கள்

பாவாணர்கள், பண்டைடக்காலம் வெதாட்கட, பரிசில் வெபறும் கநாக்ககாடுதான் பாடினார்கள். ஆககவ, 
அவர்களுடைடய பாட்டுடைடத் தடைலவர்கவெ]ல்லாம், பழங்குடி இனத் தடைலவர்கக]. கபார் 
இத்தடைலவர்க]ால் கட்டாயCாக கCற்வெகாள்]ப்பட்டது. ஒரு சில நிகழ்ச்சி களின்கபாது Cட்டுகC, 
ஆற்றல்மிகு அருஞ்வெசயல் ஆற்றும் வாய்ப்பு, வெபாதுCக்களுக்கு வாய்க்கும். ஆனால், கபாரில் ஆற்றும் 
அருஞ்வெசயல்களுக்கான வெபருடைCவெயல்லாம், வெபாதுவாகப் கபார்ப்படைடத் தடைலவர்கடை]கய வெசன்று 
கசரும். ஏடைழயின் காதடைலப் பாடினால் பரிசு கிட்டாது. ஆககவ காதற் பாக்களின் பாட்டுடைடத் 
தடைலவர்களும் அரசர்கக]. அவ்வடைகப்பாட்டுடைடத் தடைலவர்களும் அவர் வழிவந்தவர் களும், 
அவர்கள் வாழும் நிலத்கதாடு வெதாடர்புடைடய வெசால்லால் வெபயரிடப்பட்டனர். "திடைணகளுக்குரிய 
பழங்குடித் தடைலவர்களின் வெபயர்கள், வெபயர் அதாவது : பண்பு, விடைன, அதாவது வெசயல் ஆகிய 
இரண்டைட அடிப்படைடயாகக் வெகாண்டு வருவனவாம், என்றும், ஆயர், கவட்டுவர் என்ற, திடைணவாழ் 
Cக்களுக்குரிய வெபயர்கள், அத்திடைணவாழ் Cக்களின் தடைலவர்களுக்கும் வெபாருந்தும்" என்றும் ஏடைனய 
நிலங்களில் வாழும் Cக்கடை]க் குறிக்க வரும் திடைணப் வெபயர்கடை] ஆராய்ந்து காணின், அடைவயும் 
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இடைவ கபான்றனகவ. அடைவ, அத்திடைண Cக்களின் தடைலவர்க்கும் வெபாருந்தும் என்வெறல்லாம் 
கூறுகிறார் வெதால்காப்பியனார்.

“வெபயரும் விடைனயும் என்று ஆயிரு வடைகய

திடைணவெதாறும் Cரீஇய திடைணநிலப் வெபயகர”

“ஆயர் கவட்டுவர் ஆடூஉத் திடைணப் வெபயர்

ஆவயின் வரூஉம் கிழவரும் உ]கர”

“ஏகனார் Cருங்கினும் எண்ணுங் காடைல

ஆனா வடைகய திடைணநிலப் வெபயகர”

(வெதால். அகத்திடைண இயல் - 20,21,22)

பழங்குடி Cக்களின் இனப்வெபயர்க]ாக இருந்த அப்வெபயர்கவெ]ல்லாம், இப்கபாது, சாதிப் வெபயர்க]ாகி 
விட்டன, உ-ம். குறவர், பரதவர், இடைடயர், வெவள்]ா]ர். குறிப்பிட்ட ஒரு நிலப்பகுதியிகலகய வாழ்ந்து, 
அப்பழங்குடியினரிடைடகய இயற்டைகச் சூழல், விதித்துவிட்ட வெதாழில்களுக்கக உரிய பழக்க 
வழக்கங்கடை] கCற் வெகாண்டவரிடைடகய, தங்கள் தங்கள் இனத்தவர்க்குள்]ாககவ திருCண உறவு 
வெகாள்ளும் முடைற, இடம் வெபற்று விடுவது இயல்கப. இவ்வடைகயான உறவுக்கட்டுப்பாடல்லாCல், 
பழங்குடி Cக்களின் பழக்க வழக்கங்கள் பால், இவ்வினப் வெபண்டிர் காட்டும் பற்றுகC, பழங்குடி இனம்
பிற்காலத்கத சாதியாக Cாறியதற்குக் காரணCாம். பழங்குடி இனத்தவர் தடைலவன் அல்லது அரசனின் 
வெசல்வாக்கும், பழங்குடியினர் பழக்க வழக்கங்கடை] அழியா நிடைலகபறுடைடயதாக ஆக்கத் துடைண 
நின்றது. ஆட்சிமுடைற அறிவு, வ]ர்ந்திருந்தது, அல்லது நூல்வழியிகலா, நடைடமுடைற யிகலா, ஒருவடைக 
ஆட்சிமுடைற பின்பற்றப்பட்டது என்படைத உணர்த்த, பண்டைடத் தமிழ்ப்பாக்களிகலா, வெதால்காப்பியப் 
வெபாரு]திகாரத்திகலா எதுவும் இல்டைலயாககவ, பழங்குடித் தடைலவனின் அரசுரிடைC, நாகரீக வ]ர்ச்சி 
வெபறாக் காட்டுத்தன் இயல்பினதாகும்.

ஒவ்வெவாரு நிலத்துக்குCான கவி Cரபுகள்

பல்கவறு நிலங்களுக்கும் உரிய வெதய்வங்கள் அந்நிலங்களுக்கு உரிய கருப்வெபாருள்களில், 
முதல்வனவாகக் கூறப்படுகின்றன. திறனாய்வுக்காக, அடைவ, உடனடியாக எடுத்துக் வெகாள்]ப்படும். 
அடைவ தவிர்த்த ஏடைனய கருப்வெபாருள்கள், அந்நிலம் ஒவ்வெவான்றிற்கும், அந்நிலம் பற்றிய 
பாக்களுக்கும் உரியனவாய், உணவுப் வெபாருள்கள், Cாவினங்கள், Cரவினங்கள், பறடைவகள், படைறகள், 
வெதாழில்கள், யாழ்கள் முதலியனவாம்.

வெதய்வம், உணாகவ, Cா,Cரம்,புள், படைற,

வெசய்தி, யாழின் பகுதிவெயாடு வெதாடைகஇ

அவ்வடைக பிறவும் கருவெவன வெCாழிப.

- வெதால்காப்பியம் - வெபாரு]திகாரம் - 18.

அக்கருப்வெபாருள்கடை] வரிடைசப்படுத்திக் காண்பது, பழந்தமிழ்ப்புலவர்கள், எத்துடைண நுண்ணிய 
கநாக்கர்கள், இயற்டைககயாடு உண்டைCயான உறவு வெகாண்டிருப்பதில் எத்துடைண ஆர்வமுடைடயவர்கள் 
என்படைதக் காட்டுகிறது. முல்டைலக்கு உரிய உணவு, வரகும், சாடைCயும் அவடைரயும் Cாவினம்: Cானும், 
முயலும், Cரம் : வெகான்டைறயும், குருந்தும். பறடைவ ; காட்டுக் ககாழியும், வெக]தாரியும். வெதாழில் : நிடைர 
கCயத்தலும், வரகு, சாடைC திரட்டலும். வெபாழுதுகபாக்கு : ஏறுதழுவல். Cலர்; இந்நிலத்துக்குத் 
தனிப்வெபயர் தந்த முல்டைலயும், பிடவும், த]வும் கதான்றியும், நீர்: காட்டாறு.

குறிஞ்சிக்குப் வெபாருந்தும் உணவு: ஐவனம் எனப்படும் Cடைல வெநல்லும், மூங்கில் அரிசியும், திடைனயும் . 
Cாவினம் : புலியும், யாடைனயும், கரடியும், காட்டுப்பன்றியும். Cரம்: அகிலும், ஆரமும் கதக்கும், திமிசும்,
கவங்டைகயும். பறடைவ : கிளியும் Cயிலும், வெதாழில் : கதன் அழித்தலும், திடைன விடை]த்தலும், 
கிளிகடிதலும், கவட்டைடயாடலும். Cலர்கள்: குறிஞ்சியும், காந்தளும், சுடைனக் குவடை]யும். நீர்: அருவி 
நீரும் சுடைன நீரும். Cருதத்துக்குரிய உணவு: வெசந்வெநல்லும், வெவண்வெணல்லும். Cாவினம்: எருடைCயும் நீர் 
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நாயும். Cரம்: Cருதமும், காஞ்சியும், வஞ்சிக் வெகாடியும். பறடைவ: தாராவும் நீர்க்ககாழியும், அன்னமும், 
அல்லிடைசப் புள்ளும். வெதாழில் : நடுதலும், கடை]கட்டலும், அரிதலும் கடாவிடுதலும். Cலர் : 
தாCடைரயும் கழுநீரும். நீர்: ஆற்று நீரும், கிணற்று நீரும், கு]த்து நீரும்.

வெநய்தல் திடைணக்குரிய உணவு உப்பு, மீன் விற்றுப் வெபற்ற பண்டங்கள். Cாவினம்: உப்பு மூட்டைட 
சுCக்கும் வெபாதிCாடு.. Cரம் : புன்டைனயும் ஞரழலும், கண்டலும். பறடைவ : கடற்காக்டைக. வெதாழில் : மீன் 
பிடித்தலும், உப்பு விடை]த்தலும், அவற்டைற விற்றலும். Cலர்: டைகடைதயும், வெநய்தலும். நீர்: 
Cணற்கிணறும், உவர்க்குழியும்.

பாடைலக்குப் வெபாருந்தும் உணவு : ஆலடைனத்தும், சூடைறயாடியும் வெகாண்ட வெபாருள்கள் Cாவினம்: 
வலுவிழந்த யாடைனயும், புலியும், வெசந்நாயும். Cரம்: வற்றிய இலுப்டைப , ஓடைC, உழிடைஞ, வெஞடைC, 
பாடைல கள்ளி தாடைழ முதலியன. பறடைவ : கழுகும், பருந்தும், புறாவும். வெதாழில் : ஆறடைலத்தலும், 
சூடைறககாடலும். Cலர்கள்: Cரா, குரா, பாதிரி ஆகியடைவ நீர்: அறுநீர்க்கூவலும் சுடைனயும். இப்வெபாருள் 
களும், வெதாழில்களும், அவ்வவற்றின் திடைணகளுக்குரிய பாக்களில் இடம் வெபற்றிருப்பதற்கான 
எடுத்துக்காட்டுகள், அடுத்துவரும் பல அதிகாரங்களில், கCற்ககாள்க]ாகக் வெகாடுக்கப்படும் 
வெசய்யுட்களில் காணலாம்.

சCயம்

Cனிதன், வெதாழிற்கருவிகடை]யும், உணவு சடைCக்கும், ஆடைட வெநய்யும், வெசால் வழங்கும் உயிரினம் 
Cட்டுCல்லன், சCய உணர்வு வாய்ந்த உயிரினமும் ஆவான். உயிரினங்கள் அடைனத்திலும், Cனிதன் 
ஒருவன்தான், தன்டைன அச்சுறுத்தும் உண்டைCயான அல்லது கற்படைனயான இன்னல்கடை]த் தீர்த்துத் 
தான் நீண்ட காலCாக, ஆர்வத்கதாடு அவரவி நிற்கும் வெபரும் வெபாருடை]க் வெகாடுத்தருளுCாறு எல்லா 
வற்றுக்கும் கCலான இடைறவன் துடைணடைய வழிபாட்டின் மூலம் கவண்டும் அல்லது வற்புறுத்தும் 
முடைறடையக் கண்டவன். இச்சCய வழிமுடைறகவெ]ல்லாம் சCயச் சார்புடைடய CாயCந்திர வழிபாடுகள், 
சCயங்களுக்கிடைடகய, உயர்வு தாழ்வு கற்பித்து கவற்றுடைC காணல், பாராட்டும், காணிக்டைக 
வழங்கலுCாகிய முடைறகள் ஆகியவற்டைற உள்]டக்கியதாகும். Cனிதன், கட்டடை]களுக்கு, 
இயற்டைகயின் ஆற்றல்களுக்குப் பணியுCாறு வற்புறுத்தும் வழிமுடைறயாம் Cாயா5ால அநாகரீக 
காட்டுமுடைற பிற்பட்ட நாகரீக நிடைலடையச் சார்ந்ததாம். இச்சCயச் சடங்கு முடைற என்பது, சCயச் 
சார்பான விருந்து (இது, உண்ணா கநான்டைபத் வெதாடர்தலும் கூடும்) சCயச்சார்பான பாடல் கூட்டாகவும் 
தனித்தும் சCயச் சார்பான ஆடல்கடை] உள்]டக்கியதாம். பிற்காலத்தில், விருந்து, பாடல், ஆடல், 
நாடகம் ஆகியடைவ, சCய, வெநறியிலிருந்து பறிக்கப்பட்டு, உடனடி இன்ப நுகர்வுக்காக கCற் வெகாள்ளும் 
வெசயல்க]ாக ஆக்கப்பட்டுவிட்டன. ஆனால், இவ்கவறுபாடு, நிடைலகபறுவெகாள்], நீண்ட காலத்டைத 
எடுத்துக் வெகாண்டது.

Cனித வாழ்க்டைக வ]ர்ச்சியின் வெதாடக்க காலத்திலிருந்கத, அவன், சில கடவுள் அல்லது கடவுள்கடை] 
வணங்கி வந்தான் . என்பதில் ஐயம் இல்டைல.

அப்பழங்காலத்தில் குடிப்வெபயர்களில் அக்குடிகளுக்கு " உரிய அடைடயா]ச் சின்னங்கடை]க் காணவல்ல,
இருளில், வன்னியர் கபாலும், பல்கவறு குழுக்க]ாக Cக்கள் பிரிக்கப் பட்டனர். சCஸ்கிருத 
இலக்கியத்தில் வானரர், (குரங்குப் பழங்குடி) க5ர் (வெவள்]ாட்டுப் பழங்குடி) கருடர் (கருடப்பழங்குடி) 
Cட்சர் (மீன் பழங்குடி) விருஷ்ணர் (வெசம்Cறியாட்டுப் பழங்குடி நாகர் (பாம்புப் பழங்குடி ) என்ற 
அடைடயா]ச் சின்னக் குடிவெபயர்கடை]க் காண்கிகறாம். இவர்களில் நாகர்கள், வரலாற்றுக் காலத்தில், 
வடகிழக்கு, வடகCற்கு, Cத்திய, வெதன்னிந்திய Cாநிலங்களில் வாழக் காண்கிகறாம். ஆதலின், அவர்கள்,
பரவலாக வாழ்ந்தவர் க]ாகத் வெதரிகிறது. நாகவழிபாட்டு முடைற வெபரும்பாலும், Cடைலநாட்டுக் 
குடைகவாழ் Cக்களிடைடகய கதான்றியதாகும். குலCரபு காட்டும் அடைடயா]ச் சின்னக் கடவுள்கக]! 
அல்லாCல், Cரங்கள், ஆறுகள், Cடைலகளில் வாழும் கடவுள், காவல் வெதய்வங்கள், கிராC கதவடைதகள், 
எல்டைலயம்Cன்கள், துயர் தரும் கபய்கள், எண்ணற்ற ஆவிகள், பல்கவறு சிறு வெதய்வங்கடை]யும் Cக்கள் 
வழிபட்டனர். இந்தப் படைழய கடவுள் வழிபாட்டு முடைறகளில், வெபரும்பாலானடைவ, Cக்களில், சமுதாய
நிடைலயில் தாழ்ந்திருப்பவர்களிடைடகய, தங்களுடைடய நாகரிகCற்ற காட்டுமிராண்டிக் கரடுமுரடான 
நிடைலயில், இன்றும் இடம் வெபற்றுள்]ன. சமுதாயத்தில் கCல்தட்டில் நிற்கும் Cக்களும் துன்பக் 
காலங்களில், கபய், பிசாசு கபாலும் ஆவிகளின் துடைண நாடிச் வெசல்வடைத அடிகயாடு விட்டு 
விட்டாரல்லர்.
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இவற்றில் ஒருசிலவழிபாட்டு முடைறகள், ஒரு படி உயர்ந்த நாகரீக நிடைலடைய உணர்த்தும், உயர்ந்த 
வழிபாட்டு முடைறக]ால் கCற்வெகாள்]ப்பட்டுவிட்டன. அவ்வடைகயில், நாகவழிபாடு, முருக 
வழிபாட்கடாடு இடைணந்து ஒன்றாகி விட்டது. அம்முருகன் ஆரியர்களின் சுப்பிரCணியகனாடு மீண்டும்
இரண்டறக் கலந்து ஒன்றாகிவிட்டான், காரணம், பக்தனின் ஊனக் கண்களுக்குச் சுப்பிரCணிய சுவாமி, 
பாம்பு வடிவிகலகய காட்சி அளிக்கிறான். முருக பக்தன் அவன் துடைண கவண்டித் வெதாழும் கபாது, 
பாம்பு கதான்றுவது, அக்கடவுள், அவன் கவண்டுககாடை] ஏற்றுக் வெகாண்டு விட்டது என்பகத 
வெபாரு]ாம். Cர வழிபாட்டுமுடைற, சிவவழிபாட்டு முடைறகயாடு கலந்துவிட்டது. இப்கபாதுள்] சிவன் 
ககாயில்களில், மிகவும் புகழ்வெபற்ற ககாயில்கவெ]ல்லாம், ஏகதா ஒரு நிடைலயில், சில Cரங்கக]ாடு, 
வெநருக்கCாகத் வெதாடர்பு வெகாண்டுள்]ன. அதுகபாலகவ, உடலுக்கு நலம் தரும் து]சி வழிபாடும், 
விஷ்ணு வழிபாட்கடாடு கலந்துவிட்டது. நாக வழிபாட்டிலிருந்து, சிவன், எண்ணற்ற 
பாம்பாபரணங்கடை]ப் வெபற்றான். விஷ்ணு, ஆயிரம் தடைலகடை]க் வெகாண்ட படுக்டைகடையப் வெபற்றான். 
புத்தர் தாகC ஒரு நாகர் ஆகிவிட்டார். பல புத்த, வெ5யினக் கடவுள்கள், ஐந்து தடைல நாக வடிவினராகி 
விட்டனர்.

ஆனால் “ஆ5மிகம்” எனப்படும், நாகரிக நிடைலயால் உயர்ந்த இவ்வழிபாட்டு முடைறகள் 
கதான்றுவதற்கு வெநடுங்காலத்திற்கு முன்கப, உள்நாட்டுப் கபய்கள், Cரம், ஆறு, Cடைலகளில் 
குடிவெகாண்டிருக்கும் ஆவிகடை]க் காட்டிலும் உயர்ந்த கடவுள்கள் நாட்டில் கதான்றி வ]ர்ந்து நின்றன. 
இக்கடவுள்கள், ஒவ்வெவாரு நிலப்பகுதியிலும், அவ்வந்நிலங்களின் நில இயல்புகளுக்கு ஏற்ப, 
தனித்தனிகய கதான்றி வ]ர்ந்தன. Cடைலநாட்டுத் வெதய்வம் வெசம்கCனிக் கடவுள், அதாவது கசகயான். 
அவன், புணர்ச்சிக்கு முந்திய தான க]வுக்காதல் காவலனாம் முருகன் எனவும் அடைழக்கப் பட்டான். 
அவடைன வழிபடுவார், அவனுக்காகப் பலி வெகாடுத்த ஆட்டின் வெசங்குருதி கலந்த கசாற்று 
உருண்டைடகடை] அவனுக்குப் படைடத்தனர். அவன் ஒரு கவடுவன். கவல் ஏந்துவான். அதனால், கவலன் 
என அடைழக்கப்பட்டான். அவடைன வழிபடும் அர்ச்சகனாம் பூசாரியும் கவலன் என அடைழக்கப்பட்டான். 
Cகளிரிடைடகய, அவன், காதல் கநாடையத் கதாற்றுவிப்பான். Cகளிர் அம் முருகனால் அடைலக்கழிக்கப் 
படும்கபாது, கவலன், வெபண்களின் காதல் கநாய் தீர்க்க, Cாயா5ால வழிபாட்டு முடைறகடை] 
கCற்வெகாள்வன். கவலன், முருககனாடு கலந்து வெதய்வம் வரப்வெபற்று அவகனாடு உடைரயாடும் 
வெபாழுது, அவனும், வெதய்வீக வெவறிக்கு உள்]ாகி, வெவறியாட்டம் எனப்படும் கபயாட்டம் ஆடுவதும் 
பாடுவதும் வெசய்வன். இவ்வெவறியாட்டத்தில், Cகளிரும் பங்கு வெகாள்வர். ஆடவர் அல்லது Cகளிர் 
பூசாரிகள், கடவுள் ஏறி, அக்கடவுள் ஆட்சிக் கீழ் இருக்கும் கபாது ஆடுவதும், பாடுவதும் Cட்டும் 
வெசய்வதில்டைல. இருண்டு கபான இறந்த காலத்டைதப் படித்துக் .. காட்டுவர். எதிர்காலத்கத வருவது 
அறிந்து கூறுவர். எந்தப் கபய் எந்த கநாடையத் தந்தது என கநாய்க் காரணம் கண்டு கூறுவர். உடடைலயும் 
உள்]த்டைதயும் உடைடடைCயாகக் வெகாண்டுவிட்ட அடைனத்து கநாய்கடை]யும் தீர்ப்பர். கநாய் தீர்க்கும் 
முடைற, வெதய்வத்தன்டைC Cட்டுகC வாய்ந்தது அன்று, Cடைலநாடு, கநாய் தீர்க்கும் மூலிடைககடை]ப் 
வெபருC]வில் வெகாண்டது. ஆககவ, கவலன், கதவராட்டிகளின் வெவறி யாடல் நிகழ்ச்சி, 
அம்மூலிடைகக]ாலும் அரண் வெசய்யப் பட்டது. ஆககவ, பழங்காலப் பூசாரி , Cருத்துவனும் ஆவன். 
ஆயிரCாயிரம் சCயத் தத்துவங்கள் வ]ர்ந்து விட்டிருக்கும். இன்றும், கபய்கடை] வழிபடுகவாரும், 
Cருத்துவருCாக இடைணந்த தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தவராம் குறவர், சமுதாயத்தில் உயர்நிடைல 
வெபற்றவரிடைடகயயும், இடைலCடைறவு காய்Cடைறவாகச் சிறந்த வாணிகத்டைத நடத்தி வருகின்றனர்.

கCய்புலCாம் முல்டைலநிலக்கடவுள், ஆயர் Cகளிர் பாலும், ஆனினங்கள் பாலும் அன்புடைடகயானாகிய 
கார்கCனிக் கடவுள் Cாகயான். அவன் எப்கபாதும், குழலில் ஒலி வெயழுப்பிக் வெகாண்கடயிருப்பான். 
அதன் இடைச அடைனத்து உயிர்கடை]யும் ஈர்த்து உருகச் வெசய்யும். இடைசயில் Cட்டுCல்லாCல், ஆடலிலும் 
Cகிழ்வூட்டுவன். ஆய Cகளிர் கூட்டம் புடைடசூழ, அவன், அல்லது அவன் பக்தன் , இன்டைறய 
ஆயர்கடை]ப் கபாலகவ, எளிதில் வெபாருள் வி]ங்காப் பல் கவறு ஆடல்கடை] கCற்வெகாள்வர். பால், 
பால் படு வெபாருள்கள், சில சCயம், இவற்வெறாடு கலந்த கசாறு, அவன் படைடயல்க]ாம்.

மீண்டும் கூடலால் பிறக்கும் இன்பத்டைதப் வெபரிதாக்ககவ உதவும். காதலர்களின் சிறு பிரிவுக்கான 
வாய்ப்பிடைன அளிக்கிறது ஆனிடைர கCய்க்கும் வாழ்க்டைக . ஆதலின், காதல் இன்பத்டைத விருப்பம் 
கபால் நுகர, கவட்டைடயாடும் வாழ்க்டைகயிலும், ஆனிடைர கCய்க்கும் வாழ்க்டைக, வெபரிதும் துடைண 
நிற்கின்றது, கவட்டைடயாடுவான் கபாலகவா, எதிர்பாரா இன்னல்கள் நிடைறந்த, வெநடுந்வெதாடைலவு கடல் 
கCல் வெசல்லும் வாழ்க்டைக உடைடயவடைரப் கபாலகவா அல்லாCல், ஆனிடைர கCய்ப்பவர் காட்டில் 
ஓய்வாக இருந்து ஆனிடைர ஓம்புவதில் ஈடுபட்டுள்]டைCயால், அவர் வாழ்க்டைககய Cகிழ்ச்சி நிடைறந்த 
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ஒன்றாம், ஆககவதான் ஆனிடைர ஓம்புவாரின் கார்கCனிக் கடவுளும், இந்தியக் கடவுள்க]டைனத்திலும் 
Cகிழ்ச்சியால் நிடைறந்த கடவு]ாவன்.

கடற்கடைரடையச் சார்ந்த நிலத்துத் வெதய்வம், அச்சமூட்டும் கடல் தடைலவன் ஆவான். கரிய கCனியராகிய 
ஆடவரும் Cகளிரும், இடுப்பில் தங்கள் குழந்டைதகக]ாடு கடற்கடைரக் . கண் திரண்டிருந்து, அன்று 
பிடித்த புத்தம்புதிய அல்லது , உப்பிட்டு உலர்ந்த மீடைனயும், ஊடைனயும் அக்கடல் , வெதய்வத்துக்குப் 
படைடக்கும் மீனவ வழிபாட்டா]ர்களின் வழிபாட்டுச் சடங்குகளில், அக்கடற் கடவுளின் 
அடைடயா]Cாகக் வெகாடிய சுறாமீனின் வெகாம்பு அடைCயும். காதல் இன்பம், மீனவர்களுக்கு 
Cறுக்கப்படவில்டைல , கழி நீரில் படர்ந்திருக்கும் அல்லி Cலர்கடை], அவற்றின் மீதுற்ற ஆடைசயால் 
அணிந்து வெகாண்டு தங்கடை] ஒப்படைன வெசய்துவெகாள்ளும் கரிய கCனியராகிய மீனவ இன Cகளிரின் . 
நன்கு வ]ர்ந்த உடல் உறுப்புகள், மீன் முடைடநாறும் நிடைலயிலும், அவர்களின் இல்லத்து ஆடவர் கடல் 
கCல் வெசலவு குறித்துப் கபாய்விட்ட நிடைலயில் அண்டைட நிலத்துச் சிறந்த ஆடவர், தங்கள் காதலியராம் 
அம்Cகளிடைரக் காண்டல் விருப்கபாடு, தங்கள் வண்டிகள் அல்லது கதர்களில் கடற்கடைரக்கு வந்து 
வெசல்வர் என்படைதப் பிற்கால இலக்கியங்களில் படிக்கிகறாம்.

ஏடைனய நிலப்பகுதிகளிலும், நாகரீகம் நனிமிக வ]ர்ந்துவிட்ட ஆற்றுப் பள்]த்தாக்குப் பகுதியில், 
க]வுக் காதல், கற்புக்காதலுக்கு வழிவகுத்துவிட்டது. தமிழர் களிடைடகய இடம்வெபற்றுவிட்ட, 
ஆரியர்க]ால் திருத்தப் படுவதற்கு முற்பட்டதால், படைழய திருCணச் சடங்குமுடைற, அகநானூறு என்ற 
வெதாடைக நூடைலச் கசர்ந்த இரண்டு வெசய்யுட்களில் வி]க்கப்பட்டுள்]து. "உழுத்தம் பருப்புக் கலந்து 
நன்கு குடைழயச் சடைCத்த வெபாங்ககலாடு, வெபரிய கசாற்றுக் குவியல், பலரும் உண்ட பிறகும் குவிந்து 
கிடக்கிறது. வரிடைசயாகக் கால்கடை] நட்டுப் கபாடப்பட்ட பந்தலின் கீழ், புதுCணல் 
பரப்பப்பட்டுள்]து. Cடைன வி]க்குகள் ஏற்றப்பட்டுள்]ன. CணCக்கள் Cாடைலக]ால் அணி 
வெசய்யப்பட்டுள்]னர். தீயன விடை]விக்கும் ககாள்களின் வெதாடர்பு நீங்கப்வெபற்ற, வெவண்பிடைறத் 
திங்கள், சிறந்த புகழ் வாய்ந்த உகராகிணி எனும் நாக]ாடு கூடிய அந்த நல்ல நாளில் இருள் அகன்ற 
விடியற்கபாதில், திருCண ஆரவாரத்தில் மூழ்கிவிட்ட முதிய Cகளிர், தடைலயில் வெகாண்ட 
குடங்களிலும், டைகயிற் வெகாண்ட பண்டங்களிலும் நீடைரக் வெகாண்டு வந்து, வரிடைசயாகக் வெகாடுக்கக் 
வெகாடுக்க, Cகப்கபறு வெபற்று Cாண்புடைடய தூய அணிகள் அணிந்த Cகளிர் நால்வர், 'கற்பு வெநறி 
வழுவாது, நல்ல பல கபறுகடை]யும் வெபற்றுத்தந்து, கணவடைனப் கபணும் அன்புடைடடைய - ஆகுக' என 
வாழ்த்தியவாகற, அத்தண்ணீரால் குளிப்பாட்ட, அந்நீகராடு கலந்து வெசாரியப்பட்ட வெநல்லும் Cலரும் 
CணCகள் கூந்தலில் கிடந்து சிறக்க, திருCணச் சடங்கு இனிகத முடிவுற்ற பின்னர், அன்று இரவு, 
தCரகத்து Cகளிர் எல்லாம் ஒன்று கூடியிருந்து, CணCகளுக்குப் புதுக்கூடைற உடுத்திப் வெபரிய 
Cடைனக்கிழத்தி ஆகுக’ என வாழ்த்தி அவள் காதலகனாடு ஓர் அடைறக்குள் அனுப்பி டைவத்தனர். அவளும் 
நாண்தரு நடுக்கத்கதாடு உள்க] நடந்தாள்”

“உழுந்துதடைலப் வெபய்த வெகாழுங்களி மிதடைவ,

வெபருஞ்கசாற்று அCடைல நிற்ப, நடைரகால்

தண்வெபரும் பந்தர்த் தருCணCல் வெஞமிரி

Cடைனவி]க்கு உறுத்து Cாடைல வெதாடரிக்,

கடைன இருள் அகன்ற கவின் வெபறு காடைலக்

ககாள்கால் நீங்கிய வெகாடுவெவண் திங்கள்

ககடில் விழுப்புகழ் நாள்தடைல வந்வெதன

உச்சிக் குடத்தர் புத்து அகல் Cண்டைடயர்

வெபாதுவெசய் கம்படைல முதுவெசம் வெபண்டிர்,

முன்னவும் பின்னவும் முடைறமுடைற தரத்தரப்,

புதல்வன் பயந்த திதடைல அவ் வயிற்று

வாலிடைழ Cகளிர் நால்வர் கூடிக்,
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கற்பினின் வழாஅ நற்பல உதவிப்,

வெபற்கறான் வெபட்கும் பிடைணடைய ஆகுஎன

நீவெராடு வெசாரிந்த ஈரிதழ் அலரி,

பல்லிருங் கதுப்பில் வெநல்வெலாடு தயங்க,

வதுடைவ நன்Cணம் கழிந்த பின்டைறக்,

கல்வெலன் சும்டைCயர் வெஞகரவெரனப் புகுதந்து

‘கபரிற் கிழத்தி ஆகு’ எனத் தCர்தர

ஓரில் கூடிய உடன்புணர் கங்குல்

வெகாடும்புறம் வடை]இக் ககாடிக் கலிங்கத்து ஒடுங்கினள்.”

அகநானூறு 86 : 1:22

கூறிய இப்பண்டைடத் தமிழ்த் திருCணச் சடங்கு முடைறயில், ஆரியக் கலப்பு எதுவும் அறகவ இல்டைல , தீ 
ஓம்பல் இல்டைல . தீ வலம் வருதல் இல்டைல . தட்சடைண வாங்கப் புகராகிதர் இல்டைல என்பது 
உணரப்படும். அகத வெதாடைக நூலில், Cற்வெறாரு வெசய்யுளும், திருCணச் சடங்கு முடைறயிடைனக் 
குறிப்பிடுகிறது. "இடைறச்சி கலந்து வெநய் மிதக்க ஆக்கிய வெவண்கசாற்று உணவு, வடைரயா 
வண்டைCவெயாடு வெபரியவர் களுக்கு வழங்கப்பட்டது. பறடைவகள் உணர்த்திய நிமித்தமும் நன்றாக 
இருந்தது. வானம் ஒளி வீசிக் வெகாண்டிருந்தது. திங்கள், குற்றCற்ற உகராகிணிகயாடு கூடியிருந்தது. 
CணCடைன - அழகு வெசய்யப்பட்டது. அவர்கள் கடவுடை] . வழிபட்டனர். முரசும் Cண இடைசயும் 
முழங்கலாயிற்று. Cகளிர், Cலர் கபாலும் கண்கடை] இடைCயாராய் நீராடி அணி வெசய்யப்பட்ட 
CணCகடை] ஆர்வத்கதாடு கநாக்கினர். Cாசு கபாகக் கழுவிய நீலCணி கபான்ற, வெபரிய Cலர் 
இதழ்க]ாலான வழிபடுகடவுள் வடிவம், வாடைகயின் கவர்த்த இடைலகக]ாடு கூடிய Cலர் மீது, ஆண்டு 
முதிர்ந்த கன்று கCய்ந்துவிட்ட கார் கCகத்தின் முதல் Cடைழ வெபற்றுத் தடைலகாட்டிப் பள்]த்தில் 
படர்ந்திருக்கும் அறுகம்புல் கலாடு டைவக்கப்பட்டது. அது, குளிர்ந்த நறுCணம் வெகாண்ட Cலர் 
அரும்புகளும், வெவண்ணூலும் சூட்டப்பட்டு, தூய உடைட அணியப்பட்டு, அழகு வெசய்யப்பட்டது, 
CணCகள், Cடைழவெயாலிகபால், Cடைற ஒலி எழும், புதுCணல் பரப்பப்பட்ட Cணற்பந்தற் கீழ் 
அCர்த்தப்பட்டாள், அணிந்திருக்கும் அணிகளின் சுடைCயால், அவள் வியர்த்துப் கபாகத், கதாழியர் 
அவ்வியர்டைவ கபாக வீசினர். இவ்வடைகயில், அவள் சுற்றத்தார், அவடை] Cணம் வெசய்து வெகாடுத்தனர்.

"டைCப்புறப் புழுக்கின் வெநய்க்கனி வெவண்கசாறு, 
வடைரயா வண்டைCவெயாடு புடைரகயாரப் கபணிப் 
புள்ளுப் புணர்ந் தினிய வாகத் வெதள்வெ]ாளி 
அங்கண் இருவிசும்பு வி]ங்கத் திங்கள் 
சகட Cண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்துக் 
கடிநகர் புடைனந்து, கடவுட் கபணிப் 
படுCண் முழவெவாடு பரூஉப்படைண இமிழ 
வதுடைவ Cண்ணிய Cகளிர் விதுப்புற்றுப் 
பூக்கணும் இடைCயார் கநாக்குபு Cடைறய 
வெCன்பூ வாடைகப் புன்புறக் கவட்டிடைல

பழங்கன்று கறித்த பயம் பCல் அறுடைகத்

தழங்கு குரல் வானின் தடைல வெபயற்கு ஈன்ற

Cண்ணுCணி அன்ன Cாஇதழ்ப் பாடைவத்

தண்நறு முடைகவெயாடு வெவண்ணூல் சூட்டித்

தூவுடைடப் வெபாலிந்துகC வரத் துவன்றி
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Cடைழபட் டன்னCணன்Cலி பந்தர்

இடைழயணி சிறப்பின் வெபயர் வியர்ப்பு ஆற்றித்

தCர்நCக் கீத்த” அகநானூறு 36, 7-18

இவ்விரு வெசய்யுட்களும், நாம் ஆய்வு வெசய்து வெகாண்டிருக்கும் காலத்திலும், பிற்பட்ட காலத்டைதச் 
கசர்ந்தன. ஆனால், அடைவ, உண்டைCயில், மிகமிகப் படைழய காலத்தில் நிலவியிருந்த திருCணச் சடங்கு 
முடைறகடை]கய வி]க்குகின்றன.

திருCண வாழ்க்டைக , இவ்வாறு, நல்ல நிமித்தத்தில் வெதாடங்கினாலும் வெபரும்பாலும், ஒகர சீரான 
வழியில் , ஓடியதில்டைல. Cண வாழ்க்டைகயில், உண்டைCயாக நடந்து வெகாள்வதிலிருந்து, 
கணவன்Cார்கடை]த் தவறான வழிக்குத் தூண்டிவிடும் பரத்டைதயரின் சூழ்ச்சிக]ால், கற்புக் காலத்து , 
அன்பு வாழ்கடைக, தற்காலிக, அல்லது நிரந்தர முடிவுக்குப் பல சCயம் ஆ]ாக்கப்பட்டுவிடும். 
வயல்களில் கதிர் முற்றிக் வெகாண்டிருக்கும் காலத்திலும், அறுவடைடக்குப் பின்னர், நிலம் தரிசாக 
விடப்பட்டிருக்கும் காலத்திலும், இயல்பாககவ திணிக்கப்பட்ட ஓய்வு நாட்களில் கவடைலயற்றுக் 
கிடக்கும் டைககளுக்குச் சில குறும்புகடை]க் வெகாடுத்து விடுகிறது டைசத்தான். ஆககவ, விடை]நிலப் 
பகுதிக்கு Cட்டுகC தனி உரிடைC வாய்ந்த ஒன்று, பரத்டைதயர். ஒழுக்கமுடைற. ககாடைடயில் நீர்கவட்டைக 
மிகுந்து நிலங்கவெ]ல்லாம் திணறும்கபாது, Cடைழ கCகங்கடை], இடிகயறு (முருகனின் படைழய 
கவற்படைட கபாலும், கல்லால் ஆன, படைடக்கலம் ) எனும் படைடக்கலத்தால் பி]ந்து Cடைழ 
வெபய்யப்பண்ணும் கார்கCகத்டைத ஆட்சி வெகாள்ளும் கடவுள், இந்நிலத்தின் வெதய்வCாம். தன்டைன 
வழிபடும் நிலஉலக ஆடவர், அந்நில உலகப் பரத்டைதயர்க]ால் சூழப்பட்டிருப்பது கபாலகவ, 
இவனும், வானுலகப் பரத்டைதயர் குழாத்தால் சூழப்பட்டிருக் கும் ஒரு காCக் கடவு]ாவான். வெபாங்கல் 
என அடைழக்கப் படும், பருப்கபாடு கலந்து ஆக்கிய கசாறு, இவன் மிகவும் விரும்பும் படைடயல், 
விடை]நிலப் பகுதிகளில், அறுவடைட விழாவாக, Cக்க]ால், இன்றும் வெபரிதும் பாராட்டப் வெபறும் * 
விருந்துப் வெபருவிழா இது.

கடைடசி நிலப்பகுதி, வெகாள்டை]க்காரர்களின் வாழிடCாம் பாடைல. அடுத்துள்] Cடைலநிலத்டைதப் 
கபாலகவ, தாடையக் ; குடும்பத் தடைலவியாகக் வெகாண்ட சமுதாய முடைற, வெநடுங்காலம் நிடைல 
வெபற்றிருக்கும் நிலப்பகுதி, இது. ஆககவ, இந்நிலத் வெதய்வம். வெவற்றிப் வெபண் வெதய்வCாம் வெகாற்றடைவ.
அவள் வழிபாட்டா]ராம் வெகாடுந்வெதாழில் புரியும் Cறவர், அவளுக்கு, Cனிதடைனயும், 
விலங்குகடை]யும் வெகான்று குருதிப் பலி தருவர். பாடைல ஒரு வறண்ட நிலம். அதற்ககற்ப காதலியின் 
காலடியில் கசர்ப்பதற்குப் வெபரும் வெபாருள் கதடுவான். கவண்டி, இறந்கதார்களின் வெவள்வெ]லும்புகள் 
சிதறுண்டு கிடக்கும் Cணல் பரந்த வெநடு வழியில் பயணம் வெசய்யும் காலத்தில் காதலிகள் வெநடிது பிரிந்து
வாழ கநர்வதாம், காதல் அவலத்கதாடு, வெபாறுத்த நிடைலயில், வெபருங்கக]ாடும் களியாட்டங்கக]ாடும்,
வெகாற்றடைவ வழிபடப்படுவாள்.

இந்த ஐந்து கடவுள்களில், நான்கு கடவுள்கடை]த் வெதால்காப்பியனார் வரிடைசப்படுத்தியுள்]ார். 
"Cாகயானால் விரும்பப்பட்டது காட்டுவ]ம்; கசகயானால் விரும்பப் பட்டது Cடைலநாடு; இனிய நீர் 
பாயும் புனல் நாடு, கடவு]ர்க்குக் கடவு]ாம் கவந்தனால் விரும்பபட்டது. வருணனால் 
விரும்பப்பட்டது, வெபருCணல் உலகம். இந்நான்கு உலகமும், முடைறகய, முல்டைல , குறிஞ்சி, Cருதம், 
வெநய்தல் என அடைழக்கப் வெபறும்".

"Cாகயான் கCய காடுடைற உலகமும்

கசகயான் கCய டைCவடைர உலகமும்

கவந்தன் கCய தீம்புனல் உலகமும்

வருணன் கCய வெபருCணல் உலகமும்

முல்டைல , குறிஞ்சி Cருதம், வெநய்தல் எனச்

வெசால்லிய முடைறயால் வெசால்லவும் படுகC”

- வெதால்காப்பியம் - வெபாரு]திகாரம் -
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வெதால்காப்பியனார், பழந்தமிழ்க் கடவுள்கடை] , அவற்கறாடு கநவெராத்த ஆரியக் கடவுள்க]ாக 
அடைடயா]ம் கண்டு, ஆரியர்களுக்குச் சுவர்க்கத்தின் கடவுள், கதவர்க்கு அரசகன ஆதலின், ஆற்றுப் 
பள்]த்தாக்குக் கடவுடை] , கவந்தன் என்று அடைழக்கின்றார். கடல் வெதய்வத்திற்கு, வருணன் எனச் 
சCஸ்கிருதப் வெபயர் சூட்டியுள்]ார் என்பது . குறிப்பிடல் தகும். பின் இரண்டின் தமிழ்ப் வெபயர்கள் 
திரும்பக் கிடைடக்கவில்டைல கபாலும். அடைவ, முடைறகய, கசகயான், கடகலான் என்பனவாகலாம், 
வெதால்காப்பியனார், Cக்கள் நிடைலயாகக் கூடி வாழும் நிலப்பகுதிகளின் பட்டியலில் பாடைலடையச் 
கசர்க்கவில்டைலயாககவ, அப்பாடைலக்குரிய கடவுள் வெபயர் குறிப்பிடவில்டைல.

வட இந்தியாவில் ஐந்து பழங்குடி இனங்கள்

இவ்டைவந்து வடைகயான Cனித நாகரீகம், வெதன்னிந்தியாடைவப் கபாலகவ வடஇந்தியாவில், 
பழங்காலத்தில், அதாவது கவதங்களும், கவத Cந்திரங்கள் இயற்றப்படுவதற்கு நிடைலக்க]Cான தீ 
வழிபாட்டு முடைறகளும் எழுவதற்கு முற்பட்ட காலத்தில், வ]ர்ந்திருக்க கவண்டும். ஆரிய நாகரீகம் 
கதான்றுவதற்கு முன்பு, வட இந்திய தஸ்யூக்கள், வெதன்னிந்திய தஸ்யூக்கடை]ப் கபாலகவ, அகத ஐந்து 
இனத்தவர்க]ாகப் பிரிந்திருக்க கவண்டும். வட இந்தியா, வெதன்னிந்தியாடைவப் கபாலகவ அகத ஐந்து, 
இயற்டைக கயாடிடையந்த நிலப்பிரிவுக]ாகப் பிரிக்கப்படக் கூடியகத. ஆனால் ஒன்று, அடைவ 
வெதன்னிந்தியப் பிரிவுகடை]க் காட்டிலும் பரப்ப]வில் வெபரியனவாம். அங்கு, அகத நில இயல் 
காரணங்கள் வெசால்லப்பட்டன. ஆககவ அகத - விடை]வுகளுக்குத்தான் வெசன்றிருக்க கவண்டும். 
ஆனால் கடவுளின் வாய், தீ; ஆககவ கடவுளுக்குப் படைடக்கும் அடைனத்தும், வெகாழுந்துவிட்டு எரியும் 
தீக்கடவுளின் வாயில் இடுதல் கவண்டும் என்ற நம்பிக்டைகடைய அளிக்கும் தீ வழிபாட்டு வெநறி, வட 
இந்தியாவில், ஏறத்தாழ, கி.மு. 4000 இல் உருவாகிவிட்டது. இவ்வழிபாட்டு வெநறி, ஆரிய வழிபாட்டு. 
வெநறி என அடைழக்கப்பட்டது. தீ இல்லா வழிபாட்டு வெநறியிடைனப் பின்பற்றிய பழங்குடியினர், 
தஸ்யூக்கள் எனப்பட்டனர். தீ வழிபாட்டு முடைறயிடைனப் பின்பற்றுகவார், தங்கள் படைடயடைலத் 
வெதாடர்ந்து கவிவல்ல பார்ப்பனராம் ரிஷிகள் இயற்றிய Cந்திரங்கடை] ஓதும் முடைறயிடைன 
கCற்வெகாண்டனர். சCஸ்கிருத வெCாழி எப்படி, எப்கபாது உருவாயிற்று? யார் இந்த ரிஷிகள்? என்பன 
கண்டுபிடித்தற்கு இயலா. நCக்குத் வெதரிந்த ஒகர உண்டைC , வெசால் அடைCப்பிலும், வெசாற்வெறாடர் 
அடைCப்பிலும், அது கCற்கு ஆசியா, ஐகராப்பா, அவெCரிக்கா ஆகிய நாடுகடை]க் வெகாண்ட 
வெபருநிலப்பரப்பில் கபசப்பட்டு வரும் வெCாழிகக]ாடு உறவுடைடயதாம் என்பது.

இவ்வுண்டைCடைய அடிப்படைடயாகக் வெகாண்டும், இனத்திற்கும் வெCாழிக்கும் இடைடயிலான 
கவறுபாட்டிடைன உணரCாட்டா. வடிகட்டிய அறியாடைCயால் தூண்டப் பட்டும் Cனித இயல் நூல் தன் 
முழு எதிர்ப்டைபயும் வெதரிவிக்கும் ஆரியர்களின், உலகக் குடிவெபயர்ச்சி என்ற தத்துவம் உருப்வெபற்றது. 
ஆனால் வடநாட்டில், ஆரிய நாகரீகம் எழுவதற்கு முன்னர் வாழ்ந்திருந்த Cக்கள் வாழ்க்டைக - 
முடைறயிடைன, ஆரிய நாகரீகத் கதாற்றம் எவ்வாறு Cாற்றி விட்டது என்ற வினாவிற்கு, விடைட காண்பது 
ஒன்கற ஈண்டு. நம்முடைடய கநாக்கம்.

அத்வெதால்லூழிக் காலத்தில், தங்கள் தமிழ் உடன் பிறப்பா]ர்கடை]ப் கபாலகவ, வட இந்திய 
தஸ்யூக்களும், அவ்வந்நிலத் வெதய்வங்கடை]கய வழிபட்டிருக்க கவண்டும். ஆரியத் தீ வழிபாட்டு வெநறி, 
இந்த உள்நாட்டுக் கடவுள்கடை]த் தங்களுடைடயனவாக ஏற்றுக் வெகாண்டு, அவற்டைறத் தங்களுடைடய, புது 
வெநறிப்படி வழிபட்டதா? இதுபற்றி ஆராய இது இடம் அன்று. அத்வெதால்லூழிக் காலத்திற்குப் பல 
ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து, இந்த ஆரிய வழிபாட்டு வெநறி, வெதன்னிந்தியாவுக்குக் குடிவெபயர்ந்தகபாது, 
வெதன்னிந்திய உள்நாட்டுக் கடவுள்க]ாக, கசகயான் சுப்பிரCணியனாக, Cாகயான், 
விஷ்ணுகிருஷ்ணனாக, கடல் வெதய்வம், வருணனாக, கார்கCகக் கடவுள் இந்திரனாக, பாடைலத் வெதய்வம் 
துர்க்டைகயாக கCற்வெகாள்]ப்பட்டுவிட்டன என்பது, ஈண்டுக் குறிப்பிடல் கூடும். இந்த ஆரியக் 
கடவுள்கள் தாமும் பண்டைடய தஸ்யூக் கடவுள்களின் Cறு அவதாரங்கள் தாCா? கவதகாலத்தில் 
அக்கடவுள்களில், இந்திரனுக்கக தடைலடைC அளித்திருப்பது, ஏடைனய நிலப்பகுதிகளில் வாழும் 
பழங்குடியினடைரக் காட்டிலும், ஆற்றுப் பள்]த்தாக்குப் பகுதியில் வாழும் Cக்கள், தடைலயாய நிடைல 
வெபற்றிருந்ததன் விடை]வுதானா என்பன ஈண்டு, ஆய்வுக்கு எடுத்துக் வெகாள்]ப்படCாட்டா.

கவதச் வெசாற்வெறாடர் ஒன்று, Cக்கள் ஐந்து பழங்குடியினராகப் பிரிவுண்டிருந்த வரலாற்றுப் பழஞ்வெசய்தி 
ஒன்டைற நிடைனவூட்டுவதாக உள்]து. “பங்க5னாஹ்” என்பது, அத்வெதாடர், இப்வெபாருள் வி]ங்காத் 
வெதாடர், படைழய, புதிய எழுத்தா]ர் பலரால், வெபாருள் காண முயலப்பட்டு]து. ஆனால், Cனநிடைறவு 
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வெகாள்ளும் வடைகயில் வெபாருள் வி]க்க எவராலும் முடியவில்டைல. அது, ஆரியத்திற்கு முற்பட்ட, ஐந்து 
பழங்குடியினடைரக் குறிக்க கவண்டும் என்ற ஊகத்டைத நான் கூறிகனன். ஆனால், தமிழிலக்கியம் பற்றி 
ஏதும் அறியாத, ஆரியத்துக்கு முந்திய இந்தியாவுக்கும், ஆரிய இந்தியாவுக்கும் இடைடயில் வரலாற்றுத் 
வெதாடர்பின் இன்றியடைCயாடைCயிடைன Cதிக்க Cறுக்கும் வரலாற்று வல்லுநர்க]ால், என்னுடைடய 
ஊகத்தின் Cதிப்பீட்டைட - Cதிக்க முடியவில்டைல.

“இந்தியாவில் கற்காலம்” (பக்கம் 28-29) என்ற என் நூலிடைனக் காண்க.

30



4. கி.மு. இரண்டாம் ஆயிரத்தாண்டில் வெவளிநாட்டு
வாணிகம்

வெவளிநாட்டு வாணிக வ]ர்ச்சி

சீனர், யவனர் கபாலும், இந்தியரல்லாத இனத்தவர் பாரதப்கபாரில், கபாரிட்ட படைடப்பிரிவுகளுக்குக் 
வெகாடுத்தடைத Cகாபாரதம் குறிப்பிடுகிறது. (CINAS fought in the Contingent of Bhagadatra of prajotisa. 
Magabharata. 5:18; 584:5 18:321) Cகாபாரத காலத்தில், வட இந்திய அரசர்களுக்கும் இந்தியாவுக்கு 
வெவளியிலிருந்த அரசர்களுக்குமிடைடயில், அரசியல் உறவுகள் இருந்தன என்படைதக் குறிப்பாக 
உணர்த்தும் இந்த அறிவிப்பில் வெபாருத்தCற்றது எதுவுமில்டைல. இஃது உண்டைCகயா அல்லகவா , 
ஆனால் ஒருபக்கம் வெதன்னிந்தியா, Cறுபக்கம் பாபிகலானியா, அகரபியா, ஆப்பிரிக்க நாடுகள், ஆகிய 
இவற்றினிடைடகய, கவதகாலத்தில் நிடைலவெபற்றிருந்த வாணிக உறவு, கி.மு. இரண்டாயிரத்தில் 
வெசழிப்புற வ]ர்ந்திருந்தது என்படைத உணர்த்த சில அகச்சான்றுகள் உ]. வடகCற்கு ஐகராப்பா வின் 
வடககாடியின் பாடைலநிலங்க]ாம் ஸ்காண்டிகனவியா டைவச் சார்ந்த, வெநட்டைடயான உருவமும், வெநடிய 
Cண்டைட ஓடும் வெகாண்ட வெவள்டை] நிறத்துப் பழங்குடியினர் (Nordic Tribe) உரிய தமிழ்ப் வெபயரில் 
கூறுவதானால், வடககாடி வெநடிய முல்டைல நிலத்து ஆயர் கி.மு. 2000 இல் கCற்கு கநாக்கி 
இடம்வெபயர்ந்து, ககாதான் முதல் கிழக்கு Cத்திய தடைரக்கடற்கடைர வடைரயான பண்டைட நிலவழி 
வாணிகத்டைத அழித்துவிட்டு, சீனாவுக்கும் மிகப்படைழய நகரங்களுள் ஒன்றான டிராய் (Troy) நகருக்கும் 
இடைடயில் நடைடவெபற்று வந்த பச்டைசCாணிக்கம் (Jafe - stone) வாணிகத்டைதத் துண்டித்துவிட்டனர். 
அவர்கள் இந்திய ஆரியகராடு, இன்று நிலவும் பண்பாட்டுச் சார்பான Cனித இனநூல் 
வெகாள்டைகக்கு முரணாக, நான் கருதுவதற்ககற்ப, வெகாண்ட உறவு எதுவும் இல்டைல. வடநாட்டில் 
இவ்வாறு ஆடைணயிட்டுத் தடுக்கப் பட்டுவிட்ட வணிக அடைல. வெதற்கு கநாக்கி வீசி, இந்தியாவின், 
குறிப்பாகத் வெதன் இந்தியாவின் கடல்வழி வாணிகத்து கCல் வ]ர்ச்சிக்கு வழிவகுத்து விட்டது.

எகிப்து உடனான வாணிகம்

“வாணிகப் வெபாரு]ாகவும், கி.மு. 1580 - 1350 இல், பதிகன ழாவது அரசகுலத்து ஆட்சியில், திடைறப் 
வெபாரு]ாகவும், தந்தம் வெபறப்பட்டதற்கான எண்ணற்ற ஆவணச் சான்றுகள் உள்]ன. தந்தம் கபாலகவ, 
தந்தத்தாலான நாற்காலிகள், கCடைசகள், இழுப்படைறப் வெபட்டிகள், உருவச்சிடைலகளும் வெபறப்பட்டன”. 
(Scoff’s periplus.page:61) இடைவ பல்கவறு இடங்களிலிருந்து வந்தன. அந்நாட்களில் எகிப்துக்கும், 
இந்தியாவுக்கும் இடைடயில் நடைடவெபற்ற வாணிகத்தில், வெபரிய வெபாருள் கசமிப்பு இடCாக வி]ங்கிய, 
கசாCாலிகலண்டைடச் கசர்ந்த புன்ட் (punt) அவ்விடங்களில் ஒன்று. இச்வெசய்தி, படைழய காலத்தில் 
நிகழ்ந்தது கபாலகவ, தந்தமும், தந்தத் தினாலான வெபாருள்களும் இந்தியாவின் கCற்குக் 
கடற்கடைரயிலிருந்து டைநல் பள்]த்தாக்கிற்குச் வெசன்றடைத உணர்த்துகிறது.

பதிவெனட்டாவது அரசர்குலCாகிய கதவன் (The ban) அரசகுலத்து ஆட்சியின் கபாது, சிறந்த எகிப்துக் 
கப்பற்படைடகள், புன்ட் பகுதிக்கு அனுப்பப்வெபற்றன. அடைவ திரும்பி வரும்கபாது, நறுCணப் வெபாருள் 
வெசய்யப் பயன்படும் பிசின், கருங்காலி Cரம், தந்தம், வெபான், லவங்கம் Cணம் கCழும் புடைகதரும் 
வெபாருள்கள், கண் டைC, வாலில்லாக் குரங்குகள், குரங்குகள், நாய்கள், சிறுத்டைதயின் கதால்கள் ஆகிய 
வெபரும் வெபாருட் குவியகலாடு வந்தன. “சிரியா நாட்டிலிருந்தும், அகரபியா Cற்றும் கிழக்கு நாடுகளின் 
கருவூலங்களின் வெபரும் பகுதியாம், Cணம் கCழ் புடைக தருவான்கள், எண்வெணய், உணவு தானியங்கள், 
Cது, வெபான், வெவள்ளி, Cதிப்புமிக்க கல் வடைககள் ஆண்டுகதாறும் வெசலுத்தப்பட்டன”. 
பாபிகலானியாவிலிருந்து, Cாணிக்கக் கல்வடைககள் வரப்வெபற்றன. "கி.மு. 1798-1167 இல் இருபதாவது 
அரசர் குலத்தில் மூன்றாம் ரகCஸஸ் (Rameses III) என்பான் ஆட்சியன் கீழ், நாட்டின் வெசல்வவ]ம் 
அடைனத்தும் அகCான் (Amon) என்பான் Cடியில் வெகாட்டப்பட்டு விட்டதுகபால் காணப்பட்டது. 
பாபிரஸ் ஆரிஸ் என்பார், (Papyrus Haris) அகCான் என்பான் கல்லடைறக்காக "பாபிரஸ் ஆரிஸ்" என்ற 
வெபயரில், வெதாகுத்து இயற்றிய, தம்முடைடய நன்வெகாடைட அறக்வெகாடைடகளின் சிறந்த ஆவணத்தில், 
ஆண்டுகதாறும், "வெபான், வெவள்ளி, Cணிக்கல், உயர்வெCருகு ஏற்கும் பச்சடைநிறக் . கனிப்வெபாருள், 
Cதிப்புமிக்க Cாணிக்க வடைககள், வெசம்பு, சிறந்த நார்Cடியால் ஆன அரச உடைடகள், லவங்கம் 246 நாழி" 
என்ற வெதாடர்கள் இடம் வெபற்றுள்]ன. (இம் கCற்ககாள்கள், திருவா]ர் பிரஸ்வெடட் (Breasted) என்பாரின்
எகிப்தின் படைழய ஆவணங்கள் (Ancient Records of Egypt) என்பதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டன. (Schoffs periplus. 
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p. 121-122) கCகல காட்டிய கCற்ககாள்களில் குறிப்பிடப் பட்டிருக்கும் வெபாருள்களில், கருங்காலி, 
வெபரும்பாலும் வெதன்னிந்தியாவிலிருந்கத வெசன்றது என்பது, ஏற்வெகனகவ வி]க்கப்பட்டுள்]து. 
Cணிக்கல் உட்பட, Cதிப்புமிக்க கல்வடைக கள், பிற்காலத்தில், கCற்கத்தவர்க]ால், இந்தியாவிலிருந்து 
இறக்குCதி வெசய்யப்பட்டது என்பது பின்னர் வி]க்கப்படும்.

இவ்வாணிகம், வெபரும்பாலும் 18 வது அரசர் குல ஆட்சியில், வெசல்வ வ]ங்வெகாழித்திருந்த நாட்களில், 
எகிப்கதாடு வாணிகத் வெதாடர்பு வெகாண்டிருந்த அடைனத்து நாடுகளும், ஆகCான் அவர்களுக்கு வழிபாடு 
வெசலுத்துவான் கவண்டி வந்து, அடைலகCாதிய காலத்தில் வெதாடங்கியதாதல் கவண்டும். 
எகிப்தியர்க]ால், "லாப்பிஸ் லாஸ~லி " (Lapis-Lazwli) என அடைழக்கப்படும் நீலCணிக்கல், 
எகிப்தியர்க]ால் நன்மிகப் பழங்காலத்திலிருந்தும், அஸிரியர்க]ால் அதனினும் பிற்பட்ட 
காலத்திலிருந்தும் அறியப்பட்டது 'என்கிறார் திருவா]ர் குட்டைசல்டு (Good Cuild) என்பார்.

சலாமிஸ்ஸின் (Salarmis) Cதகுருவாம் எபிபணியாஸ் (Epiphanias) என்பார், கCாஸஸுக்கு (Moses) 
வழங்கிய சட்ட கட்டடை]கள், நீலCணிக்கல்லில்தான் வெசதுக்கப்பட்டன எனக் கூறுகிறார். (Scoffs’ periplus 
page: 171). நார்Cடி ஆடைடகள் எகிப்திகலகய, அக்காலத்தில் உற்பத்தி வெசய்யப்பட்டன ஆதலாலும், 
இறக்குCதி வெசய்யப்பட்ட வெபாருள்கள், அவற்றினும் உயர்தரம் வாய்ந்ததான, பிற்காலத்திற் கபாலகவ 
அக்காலத்திலும் இந்தியா Cட்டுகC தரக்கூடியதுCான பருத்தி ஆடைடக]ால் ஆனடைவயாதல் கவண்டும். 
ஆதலாலும், அரசர்க்கான உடைடகள் இந்திய Cஸ்ஸிலினால் டைதக்கப்பட்டடைவயாம். வாலில்லாக் 
குரங்குகள், குரங்குகள், நாய்கள், சிறுத்டைதயின் கதால்கள் ஆகியடைவ வெபாருத்தCட்டில், ஐந்நூறு 
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், இப்வெபாருள்களும், இவற்றிற்கு இனCான வெபாருள்களும், கCடைல 
நாடுகளுக்கு இந்தியாவிலிருந்து அனுப்பப்பட்டன. ஆதலின், இறக்குCதி வெசய்யப்பட்ட 
இப்வெபாருள்கள் அடைனத்தும் இல்டைலயாயினும், இவற்றில் ஒரு பகுதி, இந்தியாவிலிருந்து வந்தனவாம் 
என்பதில் சிறிது உண்டைCயிருக்கிறது. லவங்கப்பட்டைடடையப் வெபாருத்தவடைர கி.மு.15 ஆம் நூற்றாண்டில்
நிகழ்ந்த அட்கஷ புஸ்ட் (Hatshe pust) என்ற அரசியாரின் படைடவெயடுப்பு குறித்த, எகிப்து வெCாழிக் 
கல்வெவட்டுக்கள் எகிப்துக்குத் திரும்பக் வெகாண்டு வரப்பட்டுவிட்ட, புன்ட் நாட்டின் அற்புதங்களில் 
ஒன்று, லவங்கப்பட்டைட Cரம் எனக் குறிப்பிடுகின்றன என்ப து குறிப்பிடப்படலாம். (Scoff’s periplus 
Page: 82). ஆனால், லவங்கப்பட்டைட குறித்த வாணிகத்தின் ஏககபாக உரிடைCடையத் , தங்கள் 
டைககளிகலகய டைவத்துக் வெகாள்வதற்காக, அதன் இந்தியப் பிறப்டைப, கCற்கத்திய Cக்களிடைடகய 
Cடைறத்துவிட்ட அராபிய வணிகர்க]ால், வலங்கம், இந்தியத் துடைறமுகங்களிலிருந்கத, 
அவ்விடங்களுக்குக் வெகாண்டு வெசல்லப்பட்டது. லவங்கம், Cலபாரிலும், சீனாவிலும் வ]ர்கிறது. 
ஆனால், அடைத கCடைலநாடுகளுக்குக் வெகாண்டு வெசன்ற அராபிய வணிகர்கள் அதன் ஆப்பிரிக்கப் 
பிறப்புப் வெபாய்க் கவிடைதகடை]க் கட்டி வ]ரவிட்டனர், வெதளிவற்ற தன்டைCயிலும் அறிவுறுத்தும் பகுதி, 
பிடை]னி அவர்களின் எழுத்தில் உ]து அவருடைடய காலத்தில், Cக்களின் கபராதரவு வெபற்றிருந்த 
ஒருவடைக லவங்கம் குறித்துத் கதாம்னா (Thomna) டைவத் தடைலநகராகக் வெகாண்டிருந்த அராபியர்களின் 
அரசன், வெகப்னிகட (Kefianitae) என்பான், அரசு ஆடைண அல்லது . வெபாது ஏலம் மூலம் விற்படைனடைய 
ஒழுங்குபடுத்தும், முழுக்கட்டுப்பாட்டுரிடைCடைய ஒரு காலத்தில் வெபற்றிருந்தான் என்றும், அம்Cரங்கள், 
ஆட்சியிலிருப்பகபாரின் வெகாடுஞ் வெசயல் துடைணயாகலா அல்லது வெவறும் எதிர்பாராச் சூழலாகலா, 
அறுதியிட்டுச் வெசால்ல இயலா நிடைலயில், வெகாடிய காட்டு Cனிதர்க]ால் எரிக்கப்பட்டுப் வெபற்ற ஒரு 
பவுண்டு நிடைறயுள்] அம்Cரத்தின் சாறு, வெடனாரி (Denari) என வழங்கும் ஆயிரம் உகராம் வெவள்ளி 
நாணயம் வடைர, சில சCயம் ஆயிரத்து ஐந்நூறு நாணயம் வடைரயும் விடைல கபாயிற்று என்றும் திருவா]ர் 
பிடை]னி அவர்கள் கூறுகிறார். திருவா]ர் பிடை]னி அவர்கள் அளிக்கும் அகச் சான்றுகளில் சில 
அத்தடைகய கபரழிவுக்கு, லவங்கத் கதாட்டம் தீப் படித்துக் வெகாள்ளுC]வு வெதன்றல் காற்று கடுடைCயாக 
வீசுவடைதக் காரணம் காட்டுகின்றன. ஈண்டு இரண்டு வெசய்திகடை]க் குறிப்பிட கவண்டும். முதலாவதாக, 
அகரபிய ஆட்சியா]ர் - கள், லவங்க வாணிகத்தின் மீது வெகாண்டிருந்த கடுடைCயான கட்டுப்பாடு 
இரண்டாவதாக லவங்கம் வழங்குவதில் ஏற்பட்டுவிட்ட கதால்விக்கு, உண்டைCயான காரணத்திற்குப் 
பதிலாக உதாரணத்திற்கு, இந்தியப் பகுதியிலிருந்து வரும் கடற்பயணத்தின்கபாது அனுபவித்த, 
கபரழிவு விடை]வித்து விட்ட வெகாடுங்காற்று கபாலும் உண்டைCயான காரணத்திற்குப் பதிலாக, 
உள்நாட்டுக் காரணம் கற்பித்து, வாதிடும் தவறான வி]க்கம். லவங்கம் கிடைடக்கக் கூடிய உண்டைCயான 
வழிமூலத்டைத, இடத்டைத வெவளியிடாCல், இது கபாலும் உண்டைCக் காரணத்டைத கCல் நாட்டு 
வணிகர்களுக்குக் வெகாடுக்க இயலாது. வெசல்வச் சீCானிக]ால் வெபரிதும் விரும்பப்படும் ஒரு நறுCணப் 
வெபாருளுக்கு வழக்கCான விடைலடையக் காட்டிலும், அதிக விடைலடையக் வெகாடுக்கக், கிகரக்கர்கடை]த் 
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தூண்டும் குறிக்ககாளுக்காககவ, அப்வெபாருள் கிடைடப்பதில் கட்டுப்பாட்டிடைன ஏற்படுத்தி விட்டு, 
அத்தட்டுப்பாட்டிற்குப் வெபாய்யான, ஆனால் அகத நிடைலயில் நம்பத்தகுந்ததான வி]க்கத்டைதத் 
தருவதில் அகரபியர்கள் வல்லவர் என்படைத உண்டைCயில் நம்பலாம், கCற்கு இந்தியா அல்லது கCற்கு 
ஆப்பிரிக்காவில் உள்] வாணிக டைCயங்களுக்கு வழக்கCாக வந்து வெசல்லும் அகரபிய 
வணிகர்களுக்காக, வங்கா]ம், வெகாரCண்டலம், Cலபார், வடகCற்குப் பகுதிகடை]ச் சார்ந்த இந்தியர்கள்,
வெபரும் பாலான அப்வெபாருள்கடை]ச் சீனாவிலிருந்தும், இந்தியா விலிருந்தும் கப்பல்களில் வெகாண்டு 
வந்திருக்க கவண்டும்” (Warmington Commerce betweeen the Roman Empire and India, Page: 192-193) கிகரக்க, 
இலத்தீன் வெCாழி எழுத்தா]ர்கள், லவங்கம் முதலாம் வெபாருள்களின் மூலம் குறித்து எழுதிய . 
குறிப்புகடை], அப்படிகய ஏற்றுக் வெகாள்]க்கூடாது என்படைதயும், கி.மு. இரண்டாவது 
ஆயிரத்தாண்டைடச் கசர்ந்த எகிப்தியர்கள், சீன, இந்திய லவங்கத்டைத ஏடன், கசாCாலி கடற்கடைரகளில், 
இந்தியக் கப்பல்களிலிருந்து வெபற்றுக் வெகாண்டனராதலின், எகிப்தியர் நம்பியது கபாலவும், கிகரக்க 
வணிகர், பிற்காலத்கத எண்ணியது கபாலவும், லவங்கம் - புண்ட் நாட்டின் அதிசயப் வெபாருள்களுள் 
ஒன்றாகாது . என்படைதயும் இது வெதளிவாக்கி விட்டது.

புண்ட் நாட்டிலிருந்து எகிப்துக்கு வழங்கப்பட்டனவாக, கCகல குறிப்பிடப்பட்ட கீழ்நாட்டு 
அரும்வெபாருள்களுள், எண்வெணய், தானியங்கள் ஆகியடைவ இடம் வெபற்றிருப் படைதக் கண்கடாம். 
அவற்றுள், எண்வெணய் பிற்பட்ட காலத்தில், இந்தியாவிலிருந்து, காலம் தவறாCல் முடைறயாக 
இறக்குCதி வெசய்யப்பட்டதாகப், வெபரிபுளுஸ் மூலம் நாம் வெதரிந்து வெகாண்ட நல்வெலண்வெணய் ஆகும். 
திருவெநய்யாட்டு என்பது, அரசர்களும் Cதகுருக்களும் கCற்வெகாண்ட ஒரு விழா. நறுCணத் டைதலம் 
காய்ச்சுவதற்கும் எண்வெணய் கதடைவப் பட்டது. நறுCணத் டைதலம் வெசய்யப்படும் வெதாழிற்சாடைலகள், 
எகிப்திலும் சிரியாவிலும் இருந்தன. தானியங்கள் என்பதில் அரிசி, வெபரும் கசா]ம், கசாடைண - மூடிய 
திடைன ஆகியன வெபரும்பாலும் இடம் வெபற்றிருக்கும். அட்கஸபுஷ்ட் (Hatshe pust) அரசியாரின் 
படைடவெயடுப்பும், புண்ட் நாட்டிலிருந்து கருங்காலிடையக் வெகாண்டு வந்தது. இந்தியப் பண்டங்கள் 
இந்தியா விலிருந்து காலம் தவறாCல் முடைறயாக எடுத்துச் வெசல்லப் பட்ட இடம் புண்ட் நாடாககவ, 
அரசியார், Cலபார் காடுகளில் வ]ர்ந்த கநர்த்தி வாய்ந்த கருங்காலிடையப் வெபற்றுக் வெகாண் டதற்குப் 
வெபரிய வாய்ப்பு இருந்தது. (Scoff’s periplus. page:153) 

பாலஸ்தீனத்துடனான வாணிகம்

கி.மு. இரண்டாம் ஆயிரத்தாண்டு முடிவதற்குச் சிறிது முன்னர், எபிகரயர்கள், எகிப்தில் அடிடைCத் 
தடை]யிலிருந்து விடுபட்டுப் பாலஸ்தீனத்திற்குக் குடிவெபயர்ந்துவிட்டனர். அவர்கக]ாடு வெசன்ற இனிய 
Cணப்வெபாருள்கள், புனிதத் தன்டைC வாய்ந்தனவாக Cதிக்கப்பட்டன. இஸ்கரல் அரசின் கதாற்றத்தில் 
வ]ம் வெகாழிக்கும் வாணிகம் முக்கியத்துவம் வாயந்ததாகிவிட்டது. ஆககவ அகரபிய வாணிகர்க]ால் 
இந்தியாவிலிருந்து வெகாண்டுவரப்பட்ட லவங்கம், எபிகரய Cத குருக்களின் புனித திருவெநய்யாட்டு 
எண்வெணய்யின் சலடைவப் வெபாருள்களுள் ஒன்றாகிவிட்டது என்படைத அறிகிகறாம். (Exod.xx) 
நீலCணிக்கல்லும் இந்தியாவிலிருந்கத வெகாள்முதல் வெசய்யப்பட்டது என்பது ஏற்கனகவ 
குறிப்பிடப்பட்டு]து. இந்தியாவிலிருந்து எகிப்து வெபற்ற அடைனத்துப் பண்டங்களும், 
பாலஸ்தீனத்திலும் இறக்குCதி வெசய்யப்பட்டன எனச் சிரCமின்றி முடிவு வெசய்து வெகாள்]லாம்.

சீனாவுடனான வாணிகம்

சீன லவங்கம், இந்தியக் கப்பற்பயணம் மூலம் அகரபியா Cற்றும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கக் கடற்கடைரகளுக்கு
வழி கண்டது என்றால், சீனாவுக்கும், இந்தியாவுக்கும் இடைடயில் கி.மு. இரண்டாம் ஆயிரத்தாண்டில், 
வாணிகப் கபாக்குவரவு இருந்திருக்க கவண்டும். இவ்வாணிகம் குறித்த எழுத்து மூல ஆவணங்கள் சில 
அழியாCல் உள்]ன. யுதிஸ்டிரர் வெபற்ற திடைறப்வெபாருள்களுள் சீனாவிலிருந்து வந்த பட்டைடயும், 
குறிப்பிடுகிறது, Cகாபாரதம். (சீன கமுத்பவன் அவுர்னம் - Cகாபாரதம் - 2:51:1843) சீன நாட்டு 
வரலாற்றுப் பதிகவடுகள், கிறிஸ்தவ ஆண்டுத் வெதாடக்கத்திற்கு முன்னர், ஏறத்தாழ, கி.மு. 12 ஆம் 
நூற்றாண்டு கபாலும் அத்துடைணப் பழங்காலத்தில், Cலாக்காகவாடு வெகாண்டிருந்த கடற்பயணத்டைதக் 
குறிப்பிடுகின்றன. (Scoff's Periplus Page: 246). அதிலிருந்து Cகலயா, இவ்வாணிகத்தின் வெபாருள் 
க]ஞ்சியCாக இருந்து வந்து]து. தமிழ்நாட்டில், அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் ஒரு வெபாரு]ாம் 
வெவற்றிடைல, தமிழர்க]ால் வடைரயடைறயின்றித் தின்னப்படுகிறது என்றாலும், ஆதியில் அஃது ஓர் 
உள்நாட்டுப் வெபாரு]ன்று. தமிழில், அதற்குப் வெபாருத்தCான, இயல்பான இயற்வெபயர் இல்டைல. 
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அவிக்காCல் உண்ணக்கூடிய ஒகர இடைலயாக அது இருப்பதால், வெவற்றிடைல, அதாவது, வெவறும் இடைல 
எனச் வெசயற்டைகயாலான ஒரு வெபயரினாகலகய, “அது குறிக்கப்படுகிறது. தமிழ் இலக்கணத்தில் 
வெபயர்கள், இடுகுறிப் வெபயர், காரணப் வெபயர் எனப் பிரித்து வழங்குவதில் காணலாம். பயன் குறித்த 
ஆய்வுக்கு என்னுடைடய ஆரியத்துக்கு முந்திய தமிழ் நாகரீகம் (Pre-Aryan Tamil Culture - page : 13-16) என்ற 
நூடைலக் காண்க). பிற இந்திய வெCாழிகளிலும், வெபரும்பாலும் Cகலயா விலிருந்து வந்த அதன் நுடைழவு 
கருதி, அப்வெபயர் இடப்பட்டது என்படைதக் காட்டும் வடைகயில், அது, இடைல என்கற 
அடைழக்கப்படுகிறது. (வெவற்றிடைல உண்ணும் வழக்கத்திற்கான சில பழங்குறிப்புகள், கி.பி. 5 அல்லது 
6 ஆம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட சிலப்பதிகாரத்தில் காணப்படு கின்றன. உண்டு முடித்த 
கணவனுக்குக் கண்ணகி, பாக்ககாடு “கலந்த வெவற்றிடைல தந்தடைதச் சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. “உண்டு 
இனி திருந்த உயர் கபரா]ற்கு, அம்வெCன் தினாயகலாடு அடைடக்காய் ஈத்த” (வெகாடைலக்க]க்காடைத 5455) 
வெவற்றிடைல, பாக்கு, சுண்ணாம்புகடை] டைவத்துக் வெகாள்வதற்காக, பல Cடிப்புகள் உடைடயனவாகத் 
டைதக்கப். பட்ட, இன்றும் வழக்கத்தில் இருக்கும் சிறிய டைப, அடைடப்டைப என்ற வெபயரில் ஆதி 
காலத்திலும் பழக்கத்தில் இருந்தது. வெபான்னால் வெசய்யப்பட்ட அடைடப்டைப சிலப்பதிகாரத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டு]து, “சாCடைரக் கவரியும் தCனிய அடைடப்டைபயும்” (ஊர்காண் காடைத 128) அரசர் 
கடை]யும், அரசர் நிகர் வெசல்வர்கடை]யும், வெவற்றிடைல அடங்கிய டைப ஏந்துவார் எனும் 
வெபாருளுடைடயதான, அடைடப்டைபக்காரர் என அடைழக்கப்படும் பணியா]ர் எப்கபாதும் சூழ்ந்து 
கிடப்பர். அப்பணியா]ர் பாசவர் அதாவது, பச்சிடைல எனும் வெபாருளுடைடயதான பாசு ஏந்துவார் என 
அடைழக்கப்படுவர். அரசடைனச் சூழ்ந்திருக்கும், எண்கபராயம் என அடைழக்கப்படும் எண்Cரில், 
அவரும் ஒருவராவர் "பாசவர், வாசவர்" - (சிலப்பதிகாரம் - இந்திர விழவூவெரடுத்த காடைத - 26).

சீனாவுடன் நடைடவெபற்ற தடைலயாய வாணிகம், வெதாடக்கத்தில் அந்நாட்டில் உற்பத்தி வெசய்யப்பட்டு, 
அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு ஏற்றுCதி வெசய்யப்பட்டபட்டு, கற்கண்டுத்தூள் ஆகிய இவ்விரண்டில்தான். 
கவறு பண்டங்களின் உருவகப்படுத்தி விரித்த வெபயர்கக], தமிழில், அவற்றின் வெபயர்க]ாயின. பட்டு 
எனும் வெசால் வெதாடக்கத்தில Cடித்தல் எனும் வெபாருளுடைடயதாககவ, பலமுடைற Cடிக்கப்பட்டு, கதாள் 
மீது அணிந்து வெகாள்ளும் ஆடைட, பட்டு எனப்பட்டது. சீனாவிலிருந்து வந்த ஆடைடயும், அவ்வாகற 
Cடித்து அணியப்பட்டதால் அப்வெபயர் அதற்கும் நீண்டு விட்டது. சீனாவிலிருந்து வந்த ஒன்று எனும் 
வெபாருளில் அது சீனம் என்று அடைழக்கப்படும். வடவெCாழியிலிருந்து கடன் வாங்கி வழங்கப்வெபறும் 
சர்க்கடைர எனும் வெசால், வெதாடக்கத்தில் Cணல் எனும் வெபாருள் உடைடயது. கற்கண்டுத் தூள் Cணல் 
கபால் காட்சி அளிப்பதால், அப்வெபயர், கற்கண்டுத் தூளுக்கும் இடப்பட்டுவிட்டது. வெதாடக்கத்தில் 
கரும்பு எனும் வெபாருளுடைடயதான அக்காரம் என்ற வெசால், ஆகுவெபயராக, அக்கரும்பிலிருந்து 
வெபறப்படும் வெபாருள் க]ாம் வெவல்லம் சர்க்கடைரக்கும் வெபயராகி விட்டது. 'சீனாவில் உற்பத்தியானது 
எனும் வெபாருளில் அது சீனி என்றும் அடைழக்கப்படும். பட்டும், சர்க்கடைரயும், வெதாடக்கத்தில், 
நறுCணப்புடைக தருவெபாருள்கள், சிகப்புப் பவழம் (Costus), மி]கு ஆகிய இப்பண்டங்களுக்காக Cாற்றிக் 
வெகாள்]ப்பட்டன. வெதன் இந்தியர் சீனாவுக்கும், கCற்கு ஆசியாவுக்கும் இடைடயில் வணிக 
இடைடத்தரகர்க]ாகவும் வெசயல்பட்டனர். வழக்கCான கடல்வழி, ககாதன் (Khotan) வழியாககவ இருந்து 
வந்தது. ஆனால் அடிக்கடி நிகழ்வதுகபால், துருக்கிப் பழங்குடியினரின் திடீர்த்தாக்குதல்கள் 
காரணத்தால், வணிகப்பாடைத, வெதற்குக்கு Cாறித்து, தமிழ்நாட்டுத் துடைறமுகங்கள், கCற்கு 
ஆசியாவுக்கும், கிழக்கு ஆசியாவுக்கும் இடைடயிலான சந்திக்கும் இடCாகிவிட்டன,
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5. ஆகCங்களின் கதாற்றம்

கவதங்களுக்கு எதிரான ஆகCங்கள்

ஏறத்தாழ முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ‘'இந்திய தத்துவத்தின் சுருக்கம்” என்ற என் நூலில், 
இந்தியர்க]ால் இன்று பின்பற்றப்படும் சCயம், வெபரும்பாலும் ஆகCங்கடை]கய முழுடைCயாக 
அடிப்படைடயாகக் வெகாண்டு]து. கவதங்கக]ாடான வெதாடர்பு ஒருசிறிதும், அல்லது, அறகவ இல்டைல 
எனக் குறிப்பிட்டிருந்கதன். கவத வெநறிக் கடவுள் வழிபாட்டு முடைறயான டைவதீக வெநறி , Cகாபாரதப் 
கபாருக்குப் பின்னர் அழியத் வெதாடங்கிவிட்டது. இக்காடைல, அது வெபரும்பாலும் அழிந்கத விட்டது. 
“ஸ்வெரௌத கர்Cாவின் “ (அதாவது கவதவழிபாட்டு வெநறியின்) வெபரும்பகுதி அழிந்கத விட்டது. ‘'அக்னி 
ஆதானம்,'’ மிகவும் எளிடைCயாக்கப்பட்ட வா5வெபயம், கருடசயனம், Cற்றும் கசாCயாகம் கபாலும், 
அத்துடைணச் சிறப்பிலா வழிபாட்டு வெநறிகள் Cட்டுகC, ஒருசில Cக்க]ால் அவ்வப்கபாது 
கCற்வெகாள்]ப் படுகின்றன. இந்தக் குடும்பத்டைதச் கசர்ந்தவர்கள், தீ ஓம்பல் கடடைCடைய மூன்று 
தடைலமுடைறக]ாகப் புறக்கணித்து விடுவகரா, அப்பார்ப்பனக் குடும்பத்தவர், பார்ப்பனராம் தகுதிடைய 
இழந்தவராவர் என்ற விதிமுடைறடைய அடிப்படைடயாகக் வெகாண்டு Cதிப்பிட்டவழி நனிமிகக் குடைறவான
- குடும்பத்தவகர பிராCணர்க]ாக Cதிக்கப்படுC]வு, “ஸ்Cார்த்த கர்C” வெநறிதானும் விடைரந்து 
Cடைறயலாயிற்று. இருந்தும் இந்தியா ஆழ்ந்த சCயச் சார்புடைடயதாககவ உ]து; ஆனால் அந்த ஆழ்ந்த 
சCய உணர்வு, கவதவெநறி வழிபாட்டு முடைறகடை]யல்லாCல், ஆகC வெநறி வழிபாட்டு முடைற 
அ]விகலகய அடைCந்து]து.

ஆகCம் பற்றிக் கூறும்கபாது, அச்வெசால் உணர்த்தும் பல வெபாருள்களுள், ஆப்தவசனம்’ (அதாவது, 
முற்றும் உணர்ந்த வெபரிகயார்களின் வெCய்யுடைர என்பதும் ஒன்று என்படைதயும்), அதிலிருந்கத, ஆகCம் 
என்பதன் Cற்வெறாரு வெபாருள் உருப்வெபற்றது என்படைதயும் ஆப்தவசனங்களில், மிகப் வெபரியது அல்லது 
மிகச் சிறந்தது. கவதம்" ஆதலின், அவ்கவதமும் சில சCயம் ஆகCம் என அடைழக்கப்படும் என்படைதயும் 
நான் Cறந்துவிடவில்டைல. உண்டைCயில், ஆகCம் என்ற வெசால், படைழடைCயிலிருந்து வந்தது எனும் 
வெபாருள் உடைடயதாகும். ஆனால், ஆகCம் என்பது, சிவ, விஷ்ணு, சக்தி வழிபாட்டு வெநறிகடை] 
உணர்த்தும் புத்தகங்க]ாகிய தந்திரம்' என்பதன் வெபயர்கடை] உணர்த்தும் உண்டைCப் வெபயராகும். 
இப்வெபாருள் நிடைலயில், ஆகC வெநறி வழிபாடுகள், கவதங்கக]ாடு கவறுபட்டனவாம். வெபௌத்தர்கள், 
டை5னர் களின் சCயக் கருத்துக்களும் படைழடைCயாககவ வருவன ஆதலின், அடைவயும் ஆகCங்கள் 
என்கற அடைழக்கப்படும். இவ்வாகCங்கள் அடைனத்தும் அவற்றின் வெதாடக்க நிடைலயில், கவதங்களுக்கு 
அதாவது கர்C காண்டங்களுக்கு எதிரிக]ாம். டைசவ ஆகC வெநறி, Cககஸ்வர" வெநறி, பாசுபத " வெநறி. 
எனவும் வழங்கப்படும். டைவஷ்ணவ" ஆகC வெநறி , பாகவதம்" என்றும் (அதாவது இடைற சார்புடைடய) 
"சாத்தவதம்" என்றும் (சாத்தவத அரசியல் குடும்பத்தவகர, அவர்கடை]ப் வெபரும்பாலும் முதன் முதலில் 
ஆதரித்தடைC யால்), பாஞ்சராத்ரம்" என்றும், வழங்கப்படும். இறுதியில் கூறிய இச்வெசால், கவறு ஒரு 
வெபாருடை]யும் குறிக்கும். அது, விஷ்ணுவின் திருகCனிடைய வழிபடும் சிறப்பு வழிபாட்டு வெநறிடைய 
உணர்த்தி , அப்வெபாருள் உணர்த்தும் வடைகயால், டைவகானஸர்கள்" பின்பற்றும் வழிபாட்டு வெநறிகயாடு 
உணர்த்தப் பயன்படுவகதாடு, டைவகானஸர்" எனும் இச்வெசால், காடு வெசன்று வாழும் சந்நியாசிகடை]யும்,
வெபாதுவாகக் குறிக்கும்) ஆகC வழிபாட்டு வெநறிகள், டைவதீக வழிபாட்டு வெநறிகளுக்குப் படைகயாக 
அடைCந்த பழங்காலத்தில், ஆகCத்திற்கும், கவதத்திற்கும் இடைடயிலான கவறுபாடு நன்கு 
உணரப்பட்டது. ஆனால் கடந்த பல நூறு ஆண்டுகாலCாக, அடைவ இரண்டும் இரண்டறக் கலந்து 
விட்டடைCயால், இக்கால Cக்க]ால், அவ்விரண்டிற்கும் இடைடயிலான கவறுபாடு உணரப்படவில்டைல. 
அது Cட்டுCல்லாCல், அதற்கு கCலும் ஒருபடி வெசன்று, ஆகC வெநறிகள், முடிந்த முடிபாக கவத 
வெநறிகளிலிருந்கத உருப்வெபற்றன; கவத உண்டைCகளின் விரிவுடைரகடை]த் தன்னகத்கத வெகாண்டுள்]ன; 
அல்லது இன்டைறய கால நிடைலக்கும் ஏற்கும் வடைகயில் அவ்கவத உண்டைCகடை]த் தத்வெதடுத்துக் 
வெகாண்டுள்]ன என்ற வெகாள்டைகயும் பரவலாக வழங்கலாயிற்று. Cந்திரங்கள் இயற்றப்பட்ட காலகட்ட 
முடிவிற்கும், பின்னர், கவதங்கள், ‘'அவெபௌரு வெஷயம்” அதாவது, காலவெவளி எல்டைலகடை]க் கடந்த 
புருஷனாகிய ஈஸ்வரனாலும் இயற்றப்படாதன , எனக் கருதப்பட்டன. ஆனால், ஆகCங்கள் (டைசவ, 
சாக்த , டைவஷ்ணவ) Cட்டும், சிவன் அல்லது விஷ்ணுவின் வாயிலிருந்து வெவளிப்பட்டன வாக உரிடைC 
ககாரப்பட்டு அதனால், அடைவ முடைறப்படி “வெபௌருகஷயம்” என அடைழக்கப்படலாயின.
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கவத சம்ஹிதாக்களில் கூறப்பட்டிருப்பன எல்லாம், டைவதீக சடங்குகளின்கபாது, ஓதுவதற்கான 
Cந்திரங்க]ாம். ஆனால், ஆகCங்கள் சிவ அல்லது விஷ்ணு வழிபாட்டு வெநறிகளின் வி]க்கங்கடை]யும், 
கயாகப் பயிற்சி முடைறகடை] யும், தத்துவ ஞான ஆராய்ச்சிகடை]யும் நம்Cகத்கத வெகாண்ட 
பாடநூல்க]ாம். Cந்திரப் பகுதி, பிராCணப்பகுதி ஆகிய இரண்டைடயும் வெகாண்ட, அல்லது 
கர்Cகாண்டம், ஞான காண்டம் ஆகிய இரண்டைடயும், அல்லது, கவத கவதஸிரஸ் ஆகிய இரண்டைடயும், 
குறிக்க, கவதங்கள், ஒரு மீCாம்ஸத்தின் துடைணடைய நாடுகின்றன. ஆனால் ஆகCங்கள், முடைறயான பாட 
நூல்க]ாதலின் ஒகராவழி, கதடைவப்படினும் உடைர வி]க்கம் ஒன்டைற Cட்டுகC எதிர்கநாக்கும்.

ஆகCங்கள், கி.பி. 1000 க்குப் பிற்பட்ட காலத்கத வழக்காற்றிற்கு வந்த ‘'பாடைஷ'’ என்ற வெCாழிவடிவில் 
இருக்க, கவதங்கள், சந்தாஸ்” எனப்படும், மிகப்படைழய கிடை] வெCாழியில் உள்]ன. இவ்வ]வும், 
எழுத்து வடிவம் பற்றியனவாம். இனி வழிபாட்டு முடைற பற்றியன. டைவதீக வழிபாடு, தீ வழிபாடாம். 
ஒவ்வெவாரு வழிபாட்டு நிடைலக்கும், வெநருப்பு மூட்டப்பட கவண்டும், அந்வெநருப்பு தீக்வெகாழுந்தாக 
எழுப்பப்பட கவண்டும். அத்தீயிடைடயிகலகய படைடயல்கள் வெகாட்டப்பட கவண்டும். ஆகCவழிபாடு, 
தீயற்ற வழிபாடு, படைடயல்கள், வணங்கப்படுவதன் முன் வறிகத காட்டப் பட்டுப் பின்னர் எடுத்துக் 
வெகாள்]ப்படும். முன்னதில் படைடயல்கள், தீயிடைடகய இடப்படுவதால் அடைவ, கடவுள்க]ால் 
உண்ணப்படுகின்றன. பின்னதில் ஆண்டவன் கண்ணுக்குப் புலப்படா நுண்ணிய ஒன்டைற Cட்டுகC 
ஏற்றுக் வெகாள்ளு Cாதலின், இடைறவழிபாட்டா]ன், அப்படைடயடைலத் தானும் உண்டு, தன் 
உறவினர்க்கும், நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து அளிப்பன் ஆதலின் வழிபாட்டா]ன், தன் படைடயல் 
வெபாருளில் எடைதயும் இழப்பதில்டைல. டைவதீக வழிபாட்டு வெநறியில், உலகப் படைடப்பு நிடைலயில் 
ஒவ்வெவான்றும் தனித்தனி கடடைCகடை]க் வெகாண்ட எண்ணற்ற கடவுள்கள் வழிபடப்பட்டன.

ஆகC வழிபாட்டு வெநறியில், விவிலிய நூலில் கூறப்படும் யூதர்களின் கடவு]ாகிய "வெ5ா¦ாவ்" (Jehovah)
டைவப்கபால, ஒகர ஒரு கடவுள் தான் வழிபடப்பட்டது. உலகத் வெதாடர்பான அத்தடைன 
வெசயல்பாடுகளும், அதன் டைககளிகலகய அடங்கிவிடும். கவதவழிபாட்டு வெநறியில் கடவுளுக்குப் 
படைடக்கப்படும் ஒவ்வெவாரு படைடயலும்: கவதCந்திரம் வெதாடரகவ படைடக்கப்படும் என்பது 
Cட்டுCன்று, வழிபடுகவானின் ஒவ்வெவாரு வெசயலும், உதாரணத்திற்குச், கசாCபானம் வெகாண்டுவர 
வண்டியில் காடை]கடை]ப் பூட்டுவது, அக்காடை]டையத் துரத்தி ஓட்ட ஒரு வெகாம்பிடைன ஒடிப்பது, 
படைடயல் வெபாருள் ஒன்டைறக் டைகயால் பற்றுவது, பாடைலக் வெகாதிக்க டைவப்பது, கடைடந்து கCார் 
ஆக்குவது. சுருங்கச் வெசால்லின், சிறியனகவா, வெபரியனகவா ஆன ஒவ்வெவாரு வெசயலும், வெசய்யுள் 
வடிவில் அல்லது உடைர வடிவிலான ஒரு Cந்திரம் ஓதடைலத் வெதாடர்ந்கத நடைடவெபறும். ஆனால் ஆகC 
வழிபாட்டு வெநறியில் கவத Cந்திரங்களுக்குச் சட்ட பூர்வCான இடம் எதுவும் இல்டைல. ஒருசில இங்கும் 
அங்கும் ஓதப்படுகின்றன. ஆனால் அதுவும் வெபரிதும் முடைறயற்ற நிடைலயிகலகய ஓதப்படும். 
உதாரணத்திற்கு "து" என்ற அடைசச்வெசால்கலாடு வெதாடங்கும் ஒரு Cந்திரம், கடவுளுக்கு Cணப்வெபாருடை]
அர்ப்பணிக்கப் பயன்படுத்தப்படும். உ-ம். ‘'தூப”. உண்டைCயில் இம்Cந்திரம், ஒரு வண்டியின் நுகத்தடி 
எடுக்கப்படுவடைதக் குறிப்பதாம். ஆனால் ஆகC வழிபாட்டு வெநறியின் உயிர்ப்பகுதி, வணங்கப் படும் 
கடவுடை]க் குறிக்கும் பல்கவறு வெபயர்கடை], நான் வணங்குகிகறன் எனப் வெபாருள்படும் ‘நC¦” 
என்படைத. இடைணத்துத் திரும்பத் திரும்பக் கூறுவகத ஆகும். டைவதீக வழிபாட்டு வெநறியின் சாரம், 
படைடயல்கடை]த் தீயிடைடச் வெசாரிவகத ஆம். ஆனால், ஆகC வழிபாட்டு வெநறியின் சாரம், உபகாரம் 
ஒன்கற; அதாவது தாம் வழிபடும் கடவுள் திருகCனிடைய நீராட்டுவது, ஒப்படைன வெசய்வது, உணவு 
படைடப்பது, உண்டைCயில், தங்கள் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர் அல்லது தங்கள் அரசன் ஆகிகயார்க்குச் 
வெசய்யும் அத்துடைண உபசரடைணகடை]யும் வெசய்வதாம்.

ஆககவ, டைவதீக வழிபாட்டு வெநறியில் வழிபடும் கடவுளின் காணக்கூடிய வடிவுடைடய பிரதிநிதித்துவம் 
அதாவது வெதய்வத்திருகCனி எதுவும் கதடைவயில்டைல. காணக்கூடிய தீ ஒன்கற எல்லாக் கடவுள்களின் 
பிரதிநிதி ஆகும். ஆகC வழிபாட்டு வெநறியில் வழிபடப்படும் ஒரு கடவுள், யாகதா ஒரு வடைகயில் 
கட்புலன் ஆகக்கூடிய சில சின்னங்க]ாக அடைCய கவண்டும். அச்சின்னம், மூடநம்பிக்டைக சார்ந்த வாள் 
அல்லது தண்டு, பட்டுப்கபான அல்லது உயிருள்] Cரம், கல், ஓடும் அருவி, லிங்கம், சாலகிராCம் 
அல்லது அடைனத் திற்கும் கCலாக, ஒரு படம், அல்லது வழிபடுகவாரின் கருத் திற்கு ஏற்ப, உகலாகம், 
கல், வெசங்கல், சுண்ணாம்பு இவற்றால் ஆன சிடைல ஆகியன மூலம் பிரதிட்டைட வெசய்யப்படுதல் 
கவண்டும்.

கவதாந்தம்
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கவதத்தின் முடிந்த முடிவு கவதாந்தம். டைவதீகக் கர்Cத்தின் முடிந்த முடிவு ஞானம். இறவாப் 
வெபருநிடைலடைய அடைடவதற்குரிய Cார்க்கம் அறிவுடைடடைC. “ அவடைன அறிவதன் மூலகC, இந்நில 
உலகில், ஒருவன் இறவாப் வெபரு நிடைலடைய அடைடகிறான். அவடைன அடைடவதற்கு இது தவிர்த்து கவறு 
வழி இல்டைல “ ("தம் எவம் வித்வான் அCர்த ப¦வதி நான்ய¦ பந்தா அயனாய வித்யகத என்கிறது 
ஸ்ருதி) ஆகC வெநறியின் முடிந்த முடிகவ பக்தி . இறவாப் வெபருநிடைலடைய அடைடவதற்கான வழி, அவன் 
மீது இடைடவிடாத் தியானம் ஒன்கற ஆம் (அனன்ய சிந்தா) அல்லது ஸ்ரீகிருஷ்ணன் 'வலியுறுத்திக் 
குறிப்பிட்டுக் கூறுCாறு, ஒருவடைனப் பற்றிகய சிந்தித்தல், (ஏகபக்தி). உபநிஷதத்தில் கற்பிக்கப்படும் 
முப்பத்திரண்டு வித்டைதகளும், ஒருவன் தன் வாழ்க்டைகயின் குறிக்ககாடை] அடைடவதன் முன்னர், அவன் 
கடைடப்பிடிக்க கவண்டிய சில கட்டுப்பாட்டு வெநறிகளின் வடிவங்க]ாம்.

ஆகCங்களின், முதலாவதும், இரண்டாவதுCான நூல்கள் (சரிடைய, கிரிடைய) சிவன் அல்லது விஷ்ணுடைவ 
வழிபடுவதற்கான வழிமுடைறகடை]க் கூறுகின்றன. ஆனால் பக்தி வெநறியின் கட்டுப்பாட்டு நிடைலகள், 
பல இடங்களில் கயாகப் பயிற்சி வடிவிலான தத்துவார்த்த கடடைCகடை]யும் உடன் வெகாள்] 
கவண்டியிருப்பதால், ஆகCங்களின் மூன்றாவது நூல், கயாகநிடைல பற்றிக் கூறுகிறது. ஈண்டு ஞானம் 
எனக் கூறப்பட்டது, கCகல குறிப்பிடப்பட்ட ஞானம் அன்று. Cாறாக, ஆகC வெநறிக் ககாட்பாடுகளில் 
புடைதயுண்டு கிடக்கும் தத்துவார்த்தக் வெகாள்டைககடை] வி]க்குவது என்ற வெபாருள் உடைடயதாம். இந்தத் 
தத்துவம், கவதாந்தத் தத்துவத்திலிருந்து முற்றிலுCாக கவறுபட்டது. காரணம், பின்னது, 
இப்பிரபஞ்சத்திற்குப் பின்னால், ஒகரவெயாரு உண்டைCப் வெபாருடை] Cட்டுகC, அதாவது பிரம்Cாடைவ 
Cட்டுகC உண்டைC என ஏற்றுக் வெகாள்கிறது. முன்னது, முப்வெபாருள் உண்டைCகடை] "தத்வ த்ரயம்" 
அதாவது, ஈஸ்வரன், தனி Cனிதன், வெசயல் ஆகியடைவகடை], உண்டைCப் வெபாருள்க]ாம் என ஏற்றுக் 
வெகாள்கிறது.

இவ்வாறு ஒவ்கவார் ஆகCமும், கயாகபதம், ஞானபதம் என இரண்டைடக் வெகாண்டுள்]ன என்றாலும், 
உபநிஷதங்கள், ஞானCார்க்கத்தின் சCயத்திருநூல் வெதாகுதியாதல் கபால, ஆகCங்கள், வெதாடக்கத்தில், 
பக்தி Cார்க்கத்தின் சCயத் நிருநூல் வெதாகுதிகய ஆகும். ஆகCத் திருமுடைற நூல் பலர்க்கு உரியதாம். 
உபநிஷதம், குறிப்பிட்ட சிலர்க்கு Cட்டுகC உரியதாம். ஆகC வெநறி எளிய வெநறி. உபநிஷத வெநறி 
கடின வெநறி. ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பின்வருCாறு கூறுவது காண்க. ‘'அருவுருவாம் இடைறவன் மீது இதயத்டைத 
நிறுத்தி வழிபடுவார், அனுபவிக்க கவண்டிய துன்பம் மிகப் வெபரிதாம். அகவுணர்வுகளுக்குப் 
புறஉருவம் வெகாடுத்து, வழிபடுவார்க்கு, இடைறவடைன அருவுருவ நிடைலயில் நிறுத்தி வழிபடும் வெநறி, 
மிகப்வெபரிய துன்பத்டைதத் தரும்...... (கிவெலவெஸாதிகரஸ் வெதஷாம் அவ்யக்தாஸக்த வெசதஸாம் 
அவ்யக்தாஹிகதிர் - துக்கம் வெத¦வத்பிர் அவாப்யவெத.
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டைவதீக வழிபாட்டு முடைற, Cக்களில், நான்கு வருணங்கள் பிரிக்கப்படுவடைதத் கதடைவப்படுத்திற்று. 
கவத, கவதாந்தங்கடை]க் கற்பதிலிருந்து, நான்காவது வருணCக்கடை] ஒதுக்கி டைவப்பதற்கும் வெகாண்டு 
வெசன்றது. Cக்கடை] நான்கு வருணங்க]ாகப் பிரிப்பது, வருணாஸ்ரC தர்C வ]ர்ச்சிக்கும், அந்நான்கு 
வரணத்தவர்க்கும் ஆஸ்ரCங்கடை] வடைகப்படுத்து வதற்கும் வழி வகுத்துவிட்டது. இதன் விடை]வு, 
சந்நியாசம், பிராCணர் ஒருவர்க்கு Cட்டுகC உரிடைCயுடைடயது. கCாக்ஷம், சந்நியாச வாழ்க்டைகயில் இடம்
வெபறும் தனிப்பயிற்சிக்குப் பின்னகர அடைடயக்கூடும் என்ற ககாட்பாடுக]ாயின. இக்ககாட்பாட்டின் 
முடிந்த முடிவு, டைவதீக வெநறிப்படி, கCாக்ஷம் பிராCணர்க]ால் Cட்டுகC அடைடயக் கூடியது 
என்பதாகிறது.

ஆகC வெநறி, இக்ககாட்பாட்டுக்கு எதிராக நிற்கிறது. எவன் ஒருவனும், ஏன், ஒரு சண்டா]னும் கூட, 
விஷ்ணு அல்லது சிவனின் திருகCனி அல்லது சின்னத்டைதக் வெகாண்டு வந்து டைவத்துப் பூடைச 
வெசய்யலாம். சிவனடியார்கள் வரலாறு கூறும் தமிழ்ப் வெபரிய புராணம், ககாயில்களில், சிவடைன 
வழிபட்ட, இழிகுலத்துச் டைசவ அடியார்கடை]க் குறிப்பிடுகிறது. கா]த்தித் திருக்ககாயிலில் உள்] 
சிவனுக்குக் கண்ணப்ப நாயனார், இடைறச்சி உணடைவப் படைடத்துள்]ார். டைவஷ்ணவ ஆழ்வார்களில் 
ஒருவரான, வெபரும்பாலும் கி.பி. 8 ஆம் நூற்றாண்டைடச் கசர்ந்த பாணன், சீரங்கம் திருக்ககாயிடைலக் சூழ 
உள்] வெதய்வத் திருCண்ணில் நடப்பதற்கும் தகுதி அற்றதாம் அ]வு இழிவுடைடயவராகக் 
கருதப்படும், கால்கடை]க் வெகாண்ட இழிகுலத்தவராகக் கருதப்பட்டவர். ஆகCங்கள், நான்கு சாதிக் 
வெகாள்டைகடைய ஏற்கவில்டைல.
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ஆனால் உண்டைCயில் கவதத்தின் ஒரு பகுதியாகிய கவதாந்தம், சூத்திரர்களுக்குக் காட்டப்படாது 
Cடைறக்கப் பட்ட ஒரு நூலாகும். இடைத உறுதிப்படுத்தும், ஒரு தனிப் பிரிடைவகய 'பாதராயணம்" 
வெகாண்டு]து, காரணம், சூத்திரர்கள், தங்கடை]த் தூய்டைCப்படுத்திக் வெகாள்ளும், சடங்கு வெநறிகளுக்குத் 
தகுதி படைடத்தவரல்லர், ஆககவ, அவர்கள், கவதங்கடை], ஓதவும் ககட்கவும் விலக்கப் பட்டனர். 
(கவதம் - சூத்திரம் - 1:335-38) ஆகCங்கள் இதற்கு Cாறாக, அடைனத்து Cக்களுக்கும் உரிடைCயுடைடயவாம். 
அதன்படி இன்றும் சிவ தீடைக்ஷ வெபற்ற ஒரு படைறயன், அத்தீடைக்ஷடையப் பிராCணன் ஒருவனுக்குக் 
வெகாடுத்து, அப்பிராCணனுக்குக் குருவாகவும் ஆகலாம். ஆகC வெநறியா]ர்களிடைடகய சந்நியாச 
நிடைலகளும் பரவலாயின. டைவஷ்ணவ சந்நியாசிகள், ஏகாந்திகள்" என்றும், டைசவ சந்நியாசிகள், 
சிவகயாகிகள் என்றும் அடைழக்கப்பட்டனர்.

ஆகCங்களின் அடிப்படைடக் வெகாள்டைகப்படி எல்லா இனத்தவர்க்கும் உரியதான பக்தி வெநறி, ஒரு 
இல்லறத்தாடைனயும், வாழ்க்டைகப் வெபருங்கடடைலக் கடந்து கடைர கசர்க்க வல்லதாம் ஆதலின், சந்நியாச 
நிடைல, கCாக்ஷம் அடைடவதற்கான அடிப்படைடத் கதடைவயன்று. பக்தர்கள் சந்நியாசிகள் ஆகின்றனர் 
என்றால், அதற்குக் காரணம் கயாகப் பயிற்சி, ஆகC வெநறிகயாடு இரண்டறக் கலக்கவில்டைல ஆயினும், 
அதன் ஒரு பகுதியாக ஆகிவிட்டது. கCலும், கயாகப்பயற்சி, சந்நியாச வாழ்க்டைகயில் எளிதில் 
கCற்வெகாள்]க் கூடியதாயிற்று.

டைவதீக வெநறியா]ர்க்கும் ஆகC வெநறியா]ர்க்கும் இடைடயிலான கபாட்டி

பண்டைட நாட்களில், டைவதீக வெநறியா]ர்களுக்கும், ஆகC வெநறியா]ர்க்கும், இடைடயில் வெபரும்படைக - 
கடும்படைக நிலவி இருந்தது. ஆகC வெநறியா]ர்கள், கடவுள் வெபயரால் இரத்தம் சிந்தப்படுவடைத 
வெவளிப்படைடயாககவ கண்டித்தனர். இடைறச்சி உண்படைத, அதிலும் Cாட்டிடைறச்சி உண்படைத 
எதிர்த்தனர். இரத்தம் சிந்தும் யாகங்கள் குறித்த அவர் கண்டனங்களின் எதிவெராலி , Cகாபாரதத்தில் 
ககட்டது. டைவதீக ஆகC வெநறி களின் ஒருங்கிடைணந்த அவ்விரு வெநறிகளிலும் உள்] 
நல்லனவற்டைறவெயல்லாம் கதர்ந்து தன்னகத்கத வெகாண்ட ஒருவெநறியிடைனப் பின்பற்றத் வெதாடங்கிய 
Cக்க]ால், பிற்காலத்தில் கCற்வெகாள்]ப்பட்ட யாகங்களில், உயிருடைடக் கால்நடைடகளுக்குப் பதிலாக, 
Cாவினால் வெசய்யப்பட்ட, அவற்றின் வடிவங்கடை] (“பிஷ்டபஷீ “) Cாற்றுப் வெபாரு]ாக ஏற்கும் 
நிடைலக்கும் வெகாண்டுவந்துவிட்டது.

பகவத்கீடைத, வெதாடக்கத்தில், ஆகC வெநறியா]ரின் ஒருபிரிவினராகிய பாகவதர்களின் சCய நூல் வெதாகுப்
கபாடும், ஸ்ரீகிருஷ்ணன், பாகவதர்களின் பக்திவெநறிடைய, கவதாந்திகளின் ஞானவெநறி, சாங்கியர்களின், 
நனிமிகு நுட்பம் வாய்ந்த இயல்கடந்த ஆய்வு வெநறிகக]ாடு ஒருங்கு இடைணத்து, கவறு கவறுபடும் 
இந்வெநறிகள் எல்லாம், ஒகர உண்டைCப் வெபாருளின் பல்கவறு ககாணங்க]ாகத் கதான்றும், உயர்ந்த 
நிடைலயிலிருந்து கபசத் வெதாடங்கி, அறிவெவல்டைல கடந்த இப்கபருண்டைCடைய அர்ச்சுனனுக்கு உபகதசம் 
வெசய்தான். என்றாலும், பகவத் கீடைத, கவதத்டைத, அதாவது கர்Cகாண்டத்டைத மிகமிகக் கடுடைCயான 
வெசாற்க]ால், தூற்றிக் கண்டிக்கும் நிடைலயில், தன்னுடைடய ஆகC வெநறி இயல்டைப கவண்டுC]வு 
இன்னமும் வெபற்று]து.

“ஓ பார்த்தா! கவதங்கள் பற்றிய வாதங்களில் Cகிழ்ச்சி காணும், அறிவிலிகள், அணிநயம் கலந்த 
இவ்வினிய வெசாற்கடை]க் கூறுகின்றனர். கர்C பாடைதடையத் தவிர்த்து கவறு எதுவும் இல்டைல, அவர்களின் 
உள்]ம் ஆடைசக]ால் நிரம்பி வழிகிறது. அவர்கள் ஸ்வர்க்கத்தில் அனுபவிக்கப் கபாகும் இன்பத்திற்காக
ஏங்கி நிற்கின்றனர். அவர்கள், Cறு பிறவிடைய எது தருகCா, அதிலும், கர்Cத்தின் பயனிலும், எண்ணற்ற 
சடங்குகடை]க் வெகாண்டுள்] விழா நிகழ்ச்சிகளிலும், குறியாக நிற்கின்றனர்; இன்ப நுகர்வு அதிகார 
ஆடைண வெநறிகடை]ப் பின்பற்றுகின்றனர். இன்ப நுகர்வுக்கும், அதிகார. கபாடைதக்கும் அடிடைCப்பட்டுப் 
கபான உள்]த்கதாடு, இன்ப நுகர்விலும் அதிகார கபாடைதயிலும் ஈடுபாடு வெகாண்டுவிடும் அவர்களின் 
புத்தி, அவர்களுக்குச் சிறிகத அறிவிடைனத் தருCாயினும், அடைCதியான தியானத்தில் நிடைலயாக நிற்காது. 
கவதம், மூன்று குணங்க]ால் உருவான வெபாருள்கடை]ப் பற்றிக் கூறுகிறது. ஆனால், அர்ஜ்5ூனா! அம் 
முக்குணங் க]ால் உருவாகும் வெபாருள்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக இருப்பாயாக இடைவயல்லாCல், 
ஆகCங்களுக்கக உரியவாய எண்ணற்ற வெசாற்கள் பகவத்கீடைதயில் இடம்வெபற்றுள்]ன.

யாமிCாம் புஷ்யிதாம் வாசம் ப்ரவதந்த அவிஷ்கித¦ 
கவதவாத ரத்¦ா¦ பார்த்த ! நான்யத் அஸ்திதி வாதிடை¦ 
காCரத் Cா¦ ஸ்வர்க்க பரர்¦ 5ன்Cகர்C ப¦ல பிரதாம் 
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கிரியாவிகஸஷ ப¦லாம் கபாடைகஸ்வரிய ப¦லம்ப்ரதி 
கபாடைகஸ்வர்ய ப்ரஸக்தனாம் தயா அப்ஹ்ருத வெசதஸாம் 
வ்யவஸாயாத்மிகா புத்திஹி சCாவெத]ன விதியவெத 
த்டைரகுண்ய விஷ்யா கவதா நிஸ்த்டைர
                             குண்வெயா பவரா5ுலர்
                                      - பகவத் கீடைத - 2 42-45

டைவதீகர்கள், இதற்கு Cாறாக, ஆகC வழிபாட்டினடைர நனிமிக இழிந்தவராககவ Cதித்தனர். இது 
பண்டைட ஆரியர்கள், Cந்திரம் ஓதும் தஸ்யூக்கடை], 'ம்ரித்ரவா¦' என அடைழத்து வந்த ஏ]னத்தின் 
வெதாடர்கப அல்லது கவறு அன்று. இவ்வெவறுப்பு வ]ர்ச்சியின் அடைடயா]ம் இன்றும் காணக்கூடியகத. 
டைவதீக வெநறியும், ஆகC வெநறியும், யாமுனாச்சாரியர் காலம் வெதாட்கட, ஒகர வெநறியாக இரண்டறக் 
கலந்துவிட்டன என்றாலும், டைசவம் டைவஷ்ண வம் ஆகிய இரு சCயங்கடை]யும் சார்ந்த ககாயில் 
குருக்கடை]ப் வெபாறுத்தCட்டில், வெகாடிய கவதாந்திக]ால் இழிகுலப் பிராCணர்க]ாககவ 
Cதிக்கப்பட்டனர். உண்டைCயில், ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னரும் கூட எனக்குத் வெதரிந்த வடைகயில், 
எந்தக் ககாயிலுக்கும் நுடைழயாத அத்டைவத கவதாந்திகள் இருந்துள்]னர்; கவதத்தின் முடிந்த முடிபாகிய
கவதாந்தமும், ஆகCவழிபாட்டு வெநறிடைய வன்டைCயாகக் கண்டிக்கிறது. ‘பாசுபதர்கள்’ (கவதாந்த 
சூத்திரம் - 22:34-41) ‘பாஞ்சராத்ரர்’ (கவதாந்த சூத்திரம் - 22:2; 42 -44) ஆகிய இருவர்கடை]யுகC, 
பாத்ராயணர், தம்முடைடய சூத்திரங்களில் வெவளிப்படைடயாககவ பழித்துள்]ார்.

ஆகC வழிபாட்டு வெநறிகள் கதான்றியது எப்கபாது?

இனி, ஆகC வழிபாட்டு வெநறிக் வெகாள்டைககள், உருப் வெபற்றது எப்கபாது, அடைவ எங்கிருந்து முகிழ்த்தன
என்பன பற்றி ஆராய்கின்கறன். முதற் ககள்வி, விடைட காண்பதற்கு அரியது அன்று. அண்டைCயில் நடந்து
முடிந்த உலகப்கபாரின் கபாது நடைடவெபற்றுவிட்ட நிடைனத்தாலும் நடுங்கத்தக்க கபரழிவு, புதிய 
வாழ்க்டைக வெநறிகடை]க் வெகாணரத் வெதாடங்கியது கபால், அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்படைத 
உய்த்துணர்ந்து கூறுவது அத்துடைண விடைரவில் இயலாது.

Cகாபாரதப் கபாரின் மிகப் வெபரிய படுவெகாடைலகள், இந்திய நாட்டு வாழ்வியலில், ஓர் ஆழCான 
Cாற்றத்திற்கு வழிவகுத்துவிட்டன. “Cந்திர Cந்திரத்ரஷ்டார¦” ங்களின் கண்காணிப்பா]ர்க]ாகிய 
ரிஷிகளின் காலம், மீண்டும் வாரா வடைகயில் Cடைறந்துவிட்டது. கவதத்தின் கர்Cகாண்டம் உறுதி அளித்த
ஒன்கறவெயான்றான, எல்லாகC வெகட்டடைவதாம் எனக்கருதும், அழுத்தCான கசார்வு வாதம், அதாவது 
இம்டைCயிலும், CறுடைCயிலும், சுவர்க்ககலாகத்தில் கபாலகவ, பூகலாகத்திலும், ஐம்வெபாறி இன்ப 
நுகர்வின் மீதான வெகாடிய -வெவறுப்புணர்ச்சி, Cக்கடை] அடிடைC வெகாண்டுவிட்டது.

சிந்தடைனயா]ர்கள், நிடைலதடுCாறும், இவ்வுலகியலுக்கு இடைடயில் ('நாCரூபம்") நிடைலதடுCாறும் 
இயல்பு வாய்ந்த ஒகர வெபாரு]ான ("அக்ஷரம்") பிரம்C பரCம் மீதான பல்கவறு வடைகயான தியான 
நிடைலகளில், ககட்டிலிருந்து . மீள்வதற்கான ஒரு வழியிடைனத் கதடிக் காணலாயினர். அதன் பயனாய், 
உபநிஷதத்தின் முப்பத்திரண்டு வித்யாக்கள் பிறந்தன. கர்Cகாண்டத்து வழிமுடைறகளின் 
அடிச்சுவடுகள் காண்வெடாக்யத்திலும், 'பிர¦தாரண்யக' விலும் வி]ங்க உடைரக்கப்படும், வித்யாக்களில் 
வெதளிவுறத் கதான்றுC]வு, உபநிஷதங்கள், கர்Cகாண்டத்திலிருந்து படிப்படியாகத் கதான்றி வ]ர்ச்சி 
நிடைலவெபற்றன. என்றாலும், Cக்களில் வெபரும்பாகலார் உள்ளுறுதி அற்ற கநாஞ்சான்க]ாயினர்.

அவர்களின் உள்]ம், ஓ]பநிஷத வெகாள்டைக, பயிற்சிகளின் விழுமிய சிறப்பு நிடைலயிடைன அடைடயும் 
உணர்வுக]ால் நிடைறந்து வழியலாயிற்று. அவர்களுக்காககவ முகிழ்த்தன. ஆகCக் வெகாள்டைககளும் 
பயிற்சிகளும். இடைவ, உலகின் சாதாரண வாழ்வின் இயல்புகக]ாடு பங்கு வெகாண்டு விட்டன. கடவுள் 
வழிபாடு என்பது Cக்கடை]ப் கபாற்றும், சிறப்பாக, குருக்கள் Cற்றும் அரசர்கடை]ப் கபாற்றும் 
வழிபாட்டு வெநறியின் CறுபடிவகCயாம். இவ்வாறு, பாரதப், கபாருக்குப் பிற்பட்ட காலகC, 
உபநிஷதங்களும், தடைலயாய ஆகCங்களும் கதான்றிய காலCாம் என்படைதக் காண்கிகறாம்.

ஆகCங்களின் மூலம்

ஆகCப் பயிற்சிகள் எங்கிருந்து கதான்றின என்ற இரண்டாவது வினாவிற்கு விடைட காண்பது சிறிது 
அதிக அருடைCயுடைடத்து. ஆகC வழிபாட்டு முடைறகள் முழுக்க முழுக்கத் தீ வழிபாடற்றது ஆதலாலும், 
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வழிபாட்டைடத் வெதாடர்ந்த கவதம் ஓதல் கவண்டப்படாதது ஆதலாலும், அடைவ, தஸ்யூ வழிபாட்டு 
முடைறயிலிருந்கத வ]ர்ச்சி வெபற்றனவாதல் கவண்டும். தஸ்யூ வழிபாட்டு முடைறயிலிருந்கத வ]ர்ச்சி 
வெபற்றனவாதல் கவண்டும். தஸ்யூ வழிபாட்டுமுடைற, வடக்கு வெதற்கு உள்ளிட்ட இந்தியப் வெபரு 
நிலப்பரப்பு முழுவதிலும், ஆரிய வழிபாட்டு முடைற கதான்றுவதற்கு முன்னகர, நிச்சயCாக இருந்து 
வந்தது. கவதங்களும், அவற்றின் துடைண நூல்க]ான கவத இலக்கியங்களும், அத்துடைணப் 
பரப்புடைடயவும், எல்லாப் வெபாருள்கடை]யும் தம்Cகத்கத அடக்கிக் வெகாண்டனவும் ஆம் ஆதலின், 
தஸ்யூ வழிபாட்டு உரிடைCகள், கவத காலத்தில் என்ன ஆயின என்ற வினாடைவ, எவன் ஒருவனும் 
தனக்குத் தாகனயும் ககட்டுக் வெகாண்டான் அல்லன். ஐகராப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள், ஆரியர் தஸ்யூக்
களிடைடகயயான படைக, இனம் பற்றியதாம் என்பதற்காம் பல்கவறு வி]க்கங்களிலும், தஸ்யூக்கடை] 
ஆரியர்கக]ாடு இரண்டறக் கலக்கப் பண்ணும் புரியாப் புதிரிலும், முழுடைC. யாக ஆழ்ந்து 
கபாயிருந்தடைCயால், ஆரிய வழிபாட்டுமுடைற பரவிய பின்னர், தஸ்யூ வழிபாட்டு முடைறயின் வரலாறு 
பற்றி ஆய, அவர்கள் ஒரு முடைறயும் நின்று கநாக்கினாரல்லர். இவ்வினாவுக்குப் வெபாருத்தம் உற 
விடைடயளிக்க நம்Cால் இயலுவதற்கு, “ஸ்வெர]த” கவள்விகள் எனப்படுபடைவ, “ர்த்விகா” என 
அடைழக்கப்படும் கவள்வி ஆசிரியர்கள் Cட்டுகC பங்கு வெகாள்]க் கூடியது.

கவத கவள்விகடை] நடத்துவதற்குத் கதடைவப்படும் வெபாருட்கடை]த் தருC]வு, வெபருஞ்வெசல்வம் 
வாய்ந்த கவந்தர்களும், கவந்தர் நிகர் விழுநிதிச் வெசல்வர்களும் வணிகர்களும், அவ்கவள்விகள் தரும் 
கட்புலனாகாப் பலன்கடை]த்தான் வெபற முடியுகCயல்லாது, அவ்கவள்விச் சடங்குகளில் பங்கு 
வெகாள்]க் கூடாது. எல்கலார்க்கும் வெதரிந்து சCயம் என அடைழக்கப்பட கவண்டியதான வெபாது Cக்களின்
சCயச் சடங்குகள் ஆகா என்படைத நாம் நிடைனவில் வெகாள்ளுதல் கவண்டும்.

Cடைனகளில் கCற்வெகாள்]ப்படும் பல்கவறு தீ வழிபாடுகளில் பயன்படும் Cந்திரங்கடை] அதர்வ 
கவதம் வெகாண்டுள் ]து உண்டைC. ஆனால், இவ்வழிபாட்டு முடைறகள், ஒருவர் விடாCல் Cக்கள் 
எல்கலாராலும், ஏதும் அறியாப் பாCரர் கடை]ப் கபாலகவ முற்றவும் அறிந்த உயர்ந்கதார் ஒரு சிலராலும்
பின்பற்றப்பட்டன என்படைத உறுதி வெசய்யும் சான்று எதுவும் அறகவ இல்டைல . கவதகாலம் முழுவதும் 
சாதாரண வெபாதுCக்கள் தீ வழிபாட்டு முடைறயல்லாத, சCய வழிபாட்டு வெநறிகடை]ப் வெபற்கற இருக்க 
கவண்டும். அடைவ, பண்டைடய தஸ்யூ வழிபாட்டு முடைறக]ாககவ இருந்திருக்க கவண்டும். 
அவ்வழிபாட்டு முடைறகள் எவ்வடைகடையச் சார்ந்தடைவ, வெபாதுCக்கள் வழிபட்ட கடவுள்கள் யாடைவ 
என்படைத அறிந்து ககாடற்கான Cார்க்கம் ஏகதனும் உண்டா? தமிழ் இந்தியா, வட இந்தியாடைவப் 
கபாலகவ, ஆரிய தீ வழிபாட்டு வெநறி கதான்றுவதற்கு முன்னர், தஸ்யூக்களின் தீ வழிபாடற்ற 
வழிபாட்டு முடைறயிடைனகய பின்பற்றி வந்தது; பண்டைடத் தமிழரின் சCய வழிபாட்டு முடைற பற்றிய 
வி]க்கக் குறிப்பு முன்கப வெகாடுக்கப் பட்டு]து. வடநாட்டுச் சாதாரண Cக்கள், கவதகாலம் 
வெதாடங்குவதற்கு முற்பட்ட காலத்தில் வழிபட்டு வந்தது கபாலகவ, கவதகாலத்திலும், தீ வழிபாடு 
இல்லாத, உள்நாட்டுக் கடவுள்கடை]கய வழிபட்டு வந்திருக்க கவண்டும். அவரவர்களின் இன்டைறய 
வழிபாட்டு வெநறிடையப் கபாலகவ, தஸ்யூக்களின் வழிபாட்டு வெநறி வழிபாட்டிடைன அடிப்படைடயாகக் 
வெகாண்டா ஆடல் பாடல் வெதாடர்ந்து வர கடவுள் திருகCனிகளுக்கு உணவு படைடத்தடைலக் 
வெகாண்டிருந்தது. வால்மீகி கூற்றுப்படி, சுக்கிரீவனின் முடி சூட்டு விழா, அவ்வடைகயில்தான் 
வெகாண்டாடப்பட்டது. அந்நாட்களில் முடிசூட்டு விழா, சCயச்சார்பற்றது அன்று. Cாறாக சCயச் 
சார்புடைடய ஒரு சடங்கக ஆகும்.

Cகாபாரதப் கபாருக்குப் பின்னர், தீ வழிபாட்டு முடைற Cடைறயத் வெதாடங்ககவ பிராCணச் சCய 
ஆசிரியர்கள், தங்கள் வெதாழில் அழிந்துகபானடைத அறிந்து வெகாண்டு நாட்டில் அப்கபாதும் 
நடைடமுடைறயில் இருந்துவந்த தீ வழிபாடற்ற வழிபாட்டு வெநறியில் தங்கள் கருத்டைதத் திருப்பியிருத்தல் 
கவண்டும். வெபரும்பாலான Cக்களின் இயல்பு, உணர்ச்சி வயப்பட்டுப் கபாவகத ஆதலின் - 
கட்புலனாகா நுண்ணிய உலகியல் கடந்த வெபாருளுணர்ச்சி குறித்த ஆய்வாம் உணர்விகலகய 
வாழ்ந்துவிடவல்ல உள்]ம் வாய்க்கப் வெபற்ற, அறிவார்ந்த உணர்ச்சியினராகிய Cக்கள், எக்காலத்தும் 
ஒரு சிலகர. அம்Cக்களுக்குப் பக்தி Cார்க்கம் மீதான கவர்ச்சி பிராCணர்களின் கருத்டைதப் பக்திவழியில் 
திருப்பியதற்கான Cற்வெறாரு காணக்கூறு ஆதல் கவண்டும்.

அப்பிராCணர்கள், திரிமூர்த்திக் வெகாள்டைகடைய, தாங்கிய சCயக் வெகாள்டைகயாம் உலகப் பருப்வெபாருளின் 
முக்குணக் வெகாள்டைககயாடு ஒன்றுபடுத்திட உருவாக்கினர். விஷ்ணுவின் பல்கவறு அவதாரங்களுக்கும்,
சிவனின் எண்ணற்ற , ஆனால் தற்காலிக Cானிட இயல்பு காட்டும் திருவிடை]யாடல் களுக்கும் உருவம் 
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வெகாடுத்து வ]ர்த்தனர். (பாகவத புராணம் குடைறந்தது 22 அவதாரங்கடை]க் குறிப்பிடுகிறது) (பிரம்Cா 
வின் வெசயல்பாட்டுத்திறன், படைடப்புத் வெதாழிகலாடு தீர்ந்து விடுவதால், அவன் உயிர்கடை] 
கCாட்சத்திற்கு அடைழத்துச் வெசல்ல இயலான். ஆககவ, ஆகCங்கள், அவடைன இருட்டடிப் புச் 
வெசய்துவிட்டன) அப்பிராCணர்கள், 108 டைவஷ்ணவ ஆகCங்கடை]யும், 28 டைசவ ஆகCங்கடை]யும் 
இயற்றினர். 77. ஆகCங்கடை]க் வெகாண்டிருப்பதாய்ப் வெபருடைC சாற்றிக் வெகாள்ளும், சக்திக்கு உரியதான 
பிறிவெதாரு ஆகC வெநறி பிற்காலத்கத வ]ர்ச்சி வெபற்றது. இக்காலங்களில், சிவ வழிபாடும், கிருஷ்ண 
வழிபாடும் வழக்காற்றில் இருந்தன என்பதற்குப் பாணினியும் சான்று பகர்கின்றார்.

டைபயப்டைபய, கவதாந்த வெநறியும், ஆகC வெநறியும், ஒன்டைறவெயான்று ஈர்க்கத் வெதாடங்கின 
புராணங்களில் அடைவ, அடுத்தடுத்து இடம் வெபற்றுள்]ன. ஆனால் இரண்டறக் கலந்து 
ஒன்றாகிவிடவில்டைல, சங்கராச்சாரியார் காலத்திலும் (கி.மு. 8 ஆம் நூற்றாண்டு) அடைவ, ஒன்றாகி 
விடவில்டைல என்படைத நாம் அறிகிகறாம். கவதாந்த சூத்திரங்கடை] வி]க்கிக் கூறும் நிடைலயில், பாசுபத 
சCயவெநறியும், பாஞ்சராத்ர சCய வெநறியும் ஒன்கறாவெடான்று முரண்பட்டடைவ எனக் கூறுவதில், அவர் 
பாத்ராயணடைரப் பின்பற்றுகிறார் என்றா லும், அவருடைடய ‘'பிரபஞ்ச ¦ர்தயம்'’ என்ற நூல். 
உண்டைCயான ஆகC நூகல ஆகும்.

வெசவிவழிச் வெசய்திப்படி, விஷ்ணு, சிவன் சக்தி, கணபதி, சுப்பிரCணியர், சூரியன் ஆகிகயார் வழிபாட்டு 
வெநறிகடை] முடைறப்படுத்தினார். அவற்றிடைடகய தாம் கண்டு நிறுவிய Cதங்கள் பின்பற்றும் வழிபாட்டு 
முடைறயிடைனப் புகுத்தினார் என்ற காரணங்க]ால், அவர் ஷண்Cத ‘ ஸ்தாபனாசாரியர் (அறுவடைக 
Cதங்கடை]க் கண்ட ஆசிரியர்) எனவும் அடைழக்கப்பட்டார். இவ்வடைகயால், தம்முடைடய கவதாந்த 
நூல்கடை]யும், ஆகC நூல்கடை]யும், ஒன்கறாவெடான்று கலக்க விடாது கவறுபடுத்திகய அவர் 
டைவத்திருந்தார் என்படைதக் காண்கிகறாம். வெபாதுவாக 'விஸிஷ்ட்¦ாத்டைவத கவதாந்தம்' என 
அடைழக்கப்படும் டைவஷ்ணவ கவதாந்த வெநறிடையத் கதாற்றுவித்த யாமுனாச்சாரியர்தாம், டைவஷ்ணவத் 
தடைலடைCக்கு, (ப்ராCாண்யம்) அதாவது, கவதத்திற்கு நிகரானது, 'சாத்விக ஆகCம்' என்பதற்கு 
முதன்முதலில் வாதிட்டவராவர். உண்டைCயில் இராCானு5 ஆச்சாரியர்தாம், அடைவ இரண்டைடயும் 
இரண்டற்று ஒன்றுபட இடைணத்தவ ராவர். இது, ஆகC வெநறிக் வெகாள்டைககள் வெதன்னிந்தியாவில் 
குடிவெபயர்ந்ததற்குப் பல்லாண்டு காலத்திற்குப் பின்னகர நிகழ்ந்தது. வெதன்னிந்தியாவில், அடைவ 
எப்வெபாழுது, எவ்வாறு பரவியிடங்வெகாண்டன என்பது பின்னர் ஆராயப்படும்.

ஆரியத்துக்கு முந்திய இந்திய வழிபாட்டு வெநறியிலிருந்து முகிழ்த்த ஆகC வழிபாட்டு வெநறி, கி.பி. 55 
ஆம் நூற்றாண்டுகளில், வெதன்னிந்தியரின் உள்]த்டைத ஆட்வெகாள்]வும், கவதாந்த வெநறிகயாடு 
இரண்டறக் கலந்துவிட்டகபாது, மீண்டும் வட இந்தியாவுக்கக பாய்ந்து வெசன்று, கடந்த ஆயிரம் 
ஆண்டுக]ாக இருந்துவரும் இந்து சCயCாகவும் விதிக்கப்பட்டுவிட்டது. ஆதலின், வட இந்தியாவில் 
ஆகC வெநறிகளின் வ]ர்ச்சி குறித்து, இவ்வ]வு விரிவாக ஆராய கவண்டியதாயிற்று.
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6. வட இந்தியாவும் வெதன் இந்தியாவும் (கி.மு. 1000
முதல் கி.மு. 500 வடைர )

ஆபஸ்தம்பரும் வெபௌத்தாயனரும்

சூத்திரகாரர்களில் (உடைரயாசிரியர்களில்) வெபரும்பாலும், கடைடசி சூத்திரகாரராகிய ஆபஸ்தம்பர், 
ககாதாவரி ஆற்றின் கCடைலப் பள்]த்தாக்கில் வாழ்ந்து, கற்பித்து வந்தார். ய5ுர் கவத தாஷினாத்ய 
பிராCணர்களுக்கு வாழ்க்டைக முடைறகடை] வகுத்து அளித்தார். திருவா]ர் பூலர் அவர்களின் கூற்றுப்படி, 
அவர் கி.மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டிற்குப் பின்னர்க் வெகாண்டு கபாகப்படுவாரல்லர். (Sacred Text Books of the 
East 11, page: XXXVII - XLII) அவடைரக், குடைறந்தது, கCலும் இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர்க் 
வெகாண்டு கபாய் நிறுத்த விரும்புகிகறன். காரணம் பாரதப் வெபரும் கபாருக்கு ஐந்து தடைலமுடைறக்குப் 
பிற்பட்ட அதாவது, கி.மு. 13 ஆம் நூற்றாண்டைடச் கசர்ந்த, ஸ்கவதககதுடைவ, ‘'அவர்’ அதாவது 
அண்டைCயில் வாழ்ந்தவராக, அவர் கபசுகிறார். (Pargiter: Ancient Indian Historical Tradition, Page : 330) 
கCலும், ‘'ஆப்ஸ்தம்பர், பாணினியின் இலக்கண வெநறிடையப் பின்பற்ற வில்டைல”, “அவர் அடைத 
அறிந்திருப்பதும் நடைடவெபறாத ஒன்றாம் என்றும் திருவா]ர் பூலர் கூறுகிறார். (Sacret Text Book of the East. 
11, page:XLII) வெபரும்பாலும், அவர், பாணினிக்கு முற்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்திருந்தவராவர். கி.மு. 
நான்காம் நூற்றாண்டு வாழ்ந்தவர் பாணினி என்பதற்கு ஆதரவாகக் கூறப்படும் வாதங்கள் 
அடைனத்டைதயும், திருவா]ர்கள் “ககால்டுஸ்டக்கர்’ அவர்களும் பி.ஆர். பந்தர்கார் அவர்களும், 
தகர்த்துவிட்டு, அவருடைடய காலம், கி.மு. ஏழாம் நூற்றாண்டுதான் என்படைத வலுவாக உறுதி வெசய்யும் 
எண்ணற்ற சான்றுகடை]க் வெகாடுத்துள்]னராகவும், ஐகராப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்களில் 
வெபரும்பாகலார், பாணினி கி.மு. நான்காம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் என்ற தவறான முடிவிலிருந்து, 
தங்கள், இன்னமும் விடுவித்துக் வெகாண்டாரல்லர். ஆபஸ்தம்பர், பாணினிக்கு முற்பட்டவராயின், 
அவருடைடய காலம், நான் கCகல கருத்துத் வெதரிவித்த காலத்திலும் முற்பட்ட காலCாதல் கவண்டும். 
ஆபஸ்தம் படைரப் கபாலகவ, "சாகா" என்ற கவதக்வெகாள்டைகயின் வி]க்கவுடைரகாரராகிய வெபௌதாயனர், 
அவடைரவிட இருநூறாண்டு மூத்தவராவர், இவ்விரு சூத்ரகாரர்களும் (Soothrakaaras) கிருஷ்ண ய5ுர் 
கவதத்தின் கடைதத்திரிய" சாகா பிரிடைவச் கசர்ந்தவராவர்.

இக்வெகாள்டைக, விந்தியத்திற்குத் வெதற்கிகலகய சிறப்பாகப் பரவியிருந்தது. வட இந்தியாவில், 
இந்வெநறிடையப் பின்பற்று பவர், கடந்த ஆயிரம் ஆண்டுகால எல்டைலக்குள் வடநாட் டிற்குக் 
குடிவெபயர்ந்த வெதன் இந்தியப் பிராCணர்களின் வழிவந்தவராவர். ஒரு பிரிவு "சாகா"டைவப் (கவதக் 
வெகாள்டைக ஒன்டைற பின்பற்றுகவார் அடைனவரும், தாங்கள் வாழ்ந்திருந்த இடத்தில் 
வாழ்ந்திருந்தடைCக்கான சிறு அடைடயா]ம் தன்டைனயும் விட்டுடைவக்காCல், வடக்கிலிருந்து வெதற்கக 
குடிவெபயர்ந்துவிட்டனர் என்படைதக் கற்படைன வெசய்து பார்க்கவும் நம்Cால் இயலாது. ஆதலின், 
'டைதத்திரீய" சாகா, தனி சாகாவாகப் பிரிந்து வழங்கிய காலந்வெதாட்டு, அத் டைதத்திரீய" சாகா, 
வெதன்னிந்திய சாகாவாக ஆகி யிருத்தல் கவண்டும். (பாண்டவர் பக்கம் இருந்து கபாரிட்ட 
வெதன்னாட்டவருள் பதித்திரி" என்பார்களும் இருந்தனர். அவர்களின் சாகா, டைதத்கரயம்" என 
அடைழக்கப்பட்டது என்றும், டைவசம்பாயனர், யாக்ஞவல்கியரின் எச்சிடைல விழுங்கியது குறித்த 
கட்டுக்கடைத, ஒரு பறடைவயின் வெபயர், சாகா என வழங்கப்படுவதற்கான பிற்காலக் கற்படைன என்றும் 
எண்ணுகின்கறன். இது கபாலும் கபரழிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிக்கான சிறுகுறிப்பு தானும் புராணங்களிகலா, 
அல்லது Cரபு வழிச் வெசய்திகளிகலா காணப்படவில்டைல. ஆககவ, கிருஷ்ண ய5ுர் கவதம், தஷிண 
பிராCணர்களின் "சாகா"வாசு ஆதற்குப் கபாதுCான கபாக்குவரத்து, கி.மு. 14, கி.மு.13 நூற்றாண்டு 
காலத்தில், வெதன்னிந்தியாவுக்கும், வட இந்தியாவுக்கும் இடைடயில் இருந்துவந்தது. இச்சCய வெநறிக்கான
விதிமுடைறகடை], முதன்முதலில் வகுத்த ஒருவர், வெபௌதாயனர் ஆதலின் அவடைர, கி.மு 900 இல் 
வெகாண்டு நிறுத்த விரும்புகின்கறன். இக்காலம், பாரத்தாயனார்க்குப், வெபாருத்தம் அற்ற பழங்காலCாகத் 
கதான்றக்கூடும், ஆனால், ககாதாவரி ஆற்றங்கடைரயில், இராCர் காலத்திற்கு முன்பிருந்கத ஆரியர் 
இருந்து வந்தனர் என்படைதயும், வெதன்னிந்தியாடைவ, இராCன் அடைCதி நிலவும் இடCாக Cாற்றியது, 
ஆங்கு ஆரியர்கள் கCலும் பரவுவதற்கு வழிவெசய்தது என்படைதயும், கவதவியாசர் Cற்றும் டைவசம் 
பாயனர் காலத்தில், கிருஷ்ண ய5ுர் கவத Cாணவர்கள், அந்த ஆற்டைற அடுத்திருந்த Cாவட்டங்களுக்கு 
உள்]ாககவ இருந்தனர் என்படைதயும், அச்சாகாவின், முதுவெபரும் சூத்ரகாரர் வெபௌதாயனர் ஆவர் 
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என்படைதயும் நிடைனவில் வெகாண்டால், கCலும், பாணினி கி.மு. ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் 
என்படைதயும், ஆபஸ்தம்பர், பாணினியின் சCகாலத்தவர் அல்லது சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் 
என்படைதயும், வெபௌதாயனர், ஆபஸ்தம்படைர விட, குடைறந்தது இரண்டு நூற்றாண்டுகாலம் முற்பட்டவர் 
என்படைதயும் ஏற்றுக் வெகாண்டால், வெபௌதாயனர் காலம் பற்றிய என்னுடைடய Cதிப்பீடு எவ்வாறு 
Cறுக்கப்படும் என்படைதக் காண முடியவில்டைல. ஆனால், வெபௌதாயனர், அத்துடைணப் பழங்காலத்டைதச் 
கசர்ந்தவராயினும், அவர் வெபயரால் வழங்கப்படும் சூத்திரங்களுக்கு அப்பழங் காலத்டைதக் வெகாடுக்க 
இயலாது; ஆபஸ்தம்பரின் சூத்திரங்கடை]ப் கபால் அல்லாCல், வெப]தாயரின் சூத்திரங்கள், அவடைரப் 
பின்பற்றுகவார்களில், மிகமிகப் பிற்பட்ட காலத்தவரால், வெபரும் அ]வில் புதியன புகுத்தலுக்கும் 
திருத்தங்களுக்கும் ஆ]ாகிவிட்டதாகத் வெதரிகிறது. காரணம் : அவற்றில் விதிக்கப்பட்டுள்] சில 
வழிபாட்டு வெநறிகள், அடைவ மிகமிகப் : பிற்பட்டன ஆதல் கூடுகCா என்ற ஐயுணர்டைவ எழுப்புC]வு 
அத்துடைண விரிவாக உள்]ன. வான்ககாள்கடை], அடைவ ஆட்சிபுரியும் வார நாட்களின் வரிடைசயில் 
குறிப்பிட்டிருப்பது, அச்சூத்திரங்கள், பிற்காலத்தில், வரன்முடைறயின்றித் திருத்தப்பட்டுள்]ன 
என்படைதக் காட்டுகிறது.

வடஆரியப் பழக்க வழக்கங்களுக்கு எதிரான வெதன்னாட்டவர் பழக்க வழக்கங்கள்

வெதன்னாட்டுப் பிராCணர்களின் வாழ்க்டைகமுடைறகளுக்கான விதிகடை] வகுக்கும் கபாது, வெபௌதாயனர், 
ஆரிய வர்த்தத்து ஆரியர்களுக்கு, ஒருவடைகயில் வெவறுப்பூட்டுவனவும், வெதன்னாட்டவர்களுக்கக 
உரியனவுCாய வழக்கங்கடை] இயல்பாககவ விவாதிக்கிறார். வெதன்னிந்தியர்கள், ஆரிய வழிபாட்டு 
வெநறிடைய ஏற்றுக் வெகாண்டு, ஆரிய வாழ்க்டைக முடைறகளுக்குக் கட்டுப்பட்டுவிட்ட பின்னரும், டைகவிட்டு 
விடாது, கCற்வெகாண்டிருந்த படைழய, தஸ்யூவழக்கங்கள் ஐந்து, வெபௌதாயனரால் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்]ன. அடைவயாவன : சCயதீக்டைக வெபறாதவகராடு உடன் இருந்து உண்ணல். 
Cகளிகராடு இருந்து உண்ணல் ; படைழய உணடைவ உண்ணல், ஒருவன், தன் தாய்வழி அம்Cான் 
Cகக]ாடும், தந்டைதகயாடு உடன் பிறந்தாள் Cகக]ாடும், காதல் உறவு வெகாள்ளுதல்; கூறிய 
இவ்வழக்கங்கள் ஒவ்வெவான்றிற்கும், அந்நாட்டு நடைடமுடைற விதிகய, அதிகார உரிடைC யுடைடயதாகக் 
கருதப்பட கவண்டும். (யத்தத் அனுபவெதன ஸ¦கபா5னம், ஸ்திரியா ஸ¦கபா5னம், பர்யுஷித 
கபா5னம்; Cாதுல் பித்ருஸ்வஸ்ற்துஹிதிர் கCநம் ; இதி... தத்ர கதசப்ராCாண்யம் எவள்யாத் - Baudhayana 
Dharma Sutras. 1:1, 2, 3, 6) வடநாட்டு வாழ்க்டைகச் சட்ட வல்லுநராகிய வெகௌதCர், உள்நாட்டு 
வழக்கங்கடை], அடிப்படைட ஆதார Cாக ஏற்றுக் வெகாள்]வில்டைல என்படைதப் வெபௌதாயனர் 
அறிந்திருந்தார். (Mithyaitaditi Gawtaman. 1:1,2,7) அவரால் முடிந்திருந்தால், இப்பழக்க வழக்கங்கடை]ப் 
வெபௌதாயனர் அகற்றி இருப்பார் என்படைத இது காட்டுகிறது.

ஆனால், நர்Cடைத ஆற்றுக்குத் வெதற்கில் உள்] ஆரியர்கடை], அவர்களின் படைழய பழக்க வழக்கங்கடை]க் 
டைகவிடத் தூண்டுவதற்கான வலுவற்றவராக அவர் இருந்தார். பண்டைடய பழக்கவழக்கங்கள், அத்துடைண
எளிதில் அழிந்துவிடுவதில்டைல. உண்டைCடையக் கூறுவதாயின், அடைவ என்றுகC அழிவதில்டைல . Cாறாக,
ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுவடைரயும், ஒன்று, இருந்தது இருந்தவாகற, அல்லது சிறிகத திரிந்த நிடைலயில் 
இறவாது இடம் வெபற்றிருக்கும்.

‘'வெபௌதாயன தர்C சூத்திரங்கள் (Sacred Text Book of the East. : பகுதி 14) என்ற தம்முடைடய வெCாழி 
வெபயர்ப்பு நூலில், திருவா]ர் பூலர் (Buhler) அவர்கள், அண்ண ன் Cகனுக்கும், தங்டைக Cகளுக்கும் 
கபாலும் உடன் பிறந்தார் இருவரின் Cக்களுக்கு இடைடயிலான திருCணCாக, ‘'Cாவல பித்ர்ஸ் வரர் 
துஹித், கCனம்” என்ற திருCணத்டைதத் தவறான நிடைலயில் வெபாருள் வெகாண்டுள்]ார். இடைவகபாலும் 
திருCணங்கள், வெதன்னிந்தியாவில் முடைறயானடைவகய ஆகும். இற்டைறய நாளில், வெதலுங்கு 
பிராCணர்களிடைடகய, உண்டைCயில், இது கட்டாயCாம்; ஏடைனய வெதன்னிந்திய 
பிராCணர்களிடைடகயயும் இதுகவ வெபரும்பாலான வழக்கCாம். வெதலுங்கு பிராCணரல்லா தாரிடைடகய, 
வெதன்னாட்டுப் பிராCணரிடைடகய நன்கு வெதரிந்த வழக்கCாம், ஒருவன் தன் உடன்பிறந்தாள். Cகடைன 
Cணங்வெகாள்வது வெபாதுவான வழக்கCாம். அதனால், பிராCணரல்லாதாரால் கபசப்படும் வெதலுங்குக் 
கிடை]வெCாழியில், ‘'ககாடலு” என்ற வெசால், உடன்பிறந்தார் Cகள் என்றும் வெபாருள்படும். Cடைனவி 
என்றும் வெபாருள்படும்), உடன் பிறந்தான் Cகனுக்கும், உடன் பிறந்தாள் Cகளுக்குமிடைடகயயான 
திருCணகC, வழக்கCான திருCணCாம்; ஆதலின், அடைவகபாலும் திருCணம் நிகழாத கபாது, 
அவ்வுடன் பிறந்தாள் Cக்கள், இழந்த அந்நல்வாய்ப்பினுக்கு ஈடுவெசய்துவெகாள்] முயல்வர். அது, 
கவறுபிற சூழ்நிடைலகளில், நனிமிகக் வெகாடிய ஒழுக்கக் கககடாடு கூடிய கயடைCயாகக் 
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கருதப்படுவதுகபால், கருதப்படுவதில்டைல . உடன்பிறந்தான் Cகனும் உடன் பிறந்த தாள் Cகளும், 
ஒருவடைரவெயாருவர் Cணந்து வெகாள்]ா நிடைலயிலும், சமுதாயப் வெபரும்பழிக்கு ஆ]ாகா நிடைலயில், 
ஒழுக்க நலடைனப் புண்படுத்தவல்ல, ககலிவெயாடு கூடிய இன்ப விடை]யாட்டு, அவர்களிடைடகய 
பரிCாறிக் வெகாள்]ப்படுவதும் உண்டு. உடன்பிறந்தார் Cக்களிடைடகயயான திருCண வழக்கத்தில் 
Cற்வெறாரு விடை]வு, தமிழில் “அத்தான்” என்ற ஒகர வெசால், தந்டைதவெயாடு உடன் பிறந்தாள் Cகடைன யும், 
Cடைனவிவெயாடு உடன் பிறந்தவடைனயும், தCக்டைகயின் கணவடைனயும் ஒரு கசரக்குறிப்பதாம்".

பர்யுஷித கபா5னம்" என்பது, படைழயது உண்பதாம். ஆக்கிய கசாற்டைற, ஓர் இரவு, நீரில் இட்டுடைவத்து 
உண்பது; உயிர்ச்சத்தும், ஊட்டச்சத்தும், அடைரபட்டுப் கபாகாப் புழுங்கல் அரிசியாயின், அது ஓர் உடல் 
நலம் காக்கும் நல்ல வழக்கCாம். இவ்வழக்கம், வடநாட்டு ஆரியர்க]ால், அருவருப்கபாடு 
Cதிக்கப்பட்டு, புனிதCற்ற வெசயலாகக் கருதப்பட்டது. ஆனால், ஆரிய எதிர்ப்பு இருந்தாலும், 
தமிழர்க]ால், அது விடாது கடைடப்பிடிக்கப்பட்டது. ஆனால், வாழ்க்டைகச் சட்டம் வகுப்கபார், ஏதும் 
வெசய்ய Cாட்டா வெசயல் இழந்து கபானடைதப் பர்யுஷித அன்னத்திற்கு அதாவது படைழய உணவிற்குப் 
பதிலாக உடல் உணர்வுகளுக்கு ஊக்கம் ஊட்டுவனவாய், காபி, சூட்கடாடு புதிதாகப் பண்ணப்படும் 
அரிசி ஆப்பம் ஆகியவற்டைற, Cாற்றுப் வெபாரு]ாக்கித் தரும் நவநாகரீகம் வெசயல்படுத்திவிட்டது.

பண்டைடய பிராCணர்கள் இடைறச்சி உண்ணல்

இக்காலத்டைதச் கசர்ந்த, வெதன்னிந்திய பிராCணர், வட இந்திய பிராCணர்கடை]ப் கபாலகவ இடைறச்சி 
உண்பவர்க]ாம். புலால் உண்ணும் விலங்குகள், பழகிய பறடைவகள், பழகிய கசவற் ககாழி, Cற்றும் 
பன்றி ஆகியடைவ உண்ணப்படாதடைவ. ஆடுகள், ஐந்து ஐந்து கால்விரல்கடை]க் வெகாண்ட விலங்குகள் 
பஞ்ச பஞ்ச நக¦ாறு முள்]ம்பன்றி, உடும்பு, முயல், முள்வெ]லி, ஆடைC, பி]வுபட்ட கு]ம்புகடை]க் 
வெகாண்ட ஐந்து விலங்குகள், (த்விகுரிடை¦ ), " நீல்காய்', புள்ளி இல்லா Cான், புள்ளிCான், எருடைC, 
காட்டுப்பன்றி, கால்க]ால் கி]றித் தின்னும் ஐவடைகப் பறடைவகள், வெகௌதாரி, பாடைறகளில் கூடுகட்டி 
வாழும் புறா, "கபிஞ்சா', "வார்த்¦ராண்ஸ, Cயில், க¦ஸ்ரதம்ஷ்ட்ரி ', "சிலிசிம்', "வர்மி", "ப்ர¦ச்சிரஸ்",
"Cஷ்கரி', "வெராஹிக" Cற்றும் ராஜி" கபாலும் மீன் வடைககள், ஆகிய இடைவ உண்ணப்படலாம் எனப் 
வெபௌதாயனர் கூறுகிறார். இந்நீண்ட பட்டியகலாடு, காண்டாமிருகமும், கருப்பு 
CறிCானும் எதிர்ப்புக்களிடைடகய கசர்க்கப்பட்டன (Baudhayana Dharma Sutras. 15, 2:18) ஆபஸ்தம்பர், 
தின்னக்கூடாத விலங்குகளின் பட்டியல் ஒன்டைறத் தருகிறார். ஆனால், இடைறச்சி உண்பது. பற்றிய அவர் 
வெகாள்டைககள், பால் தரும் பசுக்கள், காடை]கள் ஆகியனவும் தின்னப்படலாம் எனக் கூறும் தனியான ஒரு
சூத்திரத்டைதக் வெகாண்டிருப்பகதாடு, Cற்ற வடைகயில், வெபௌதாயனர் வெகாள்டைககயாடு ஒத்துள்]ன. 
(Apasthamba Dharma Sutras 1,3,17,30) .

‘'வா5ககனயர்'’ அவர்கள், ‘'காடை] Cாட்டின் இடைறச்சி படைடயலுக்கு உரியது'’ எனப் பலர் அறிய 
வெவளிப்படுத்திய கருத்டைதத் தாம் கூறியகதாடு இடைணத்துக் வெகாள்வது வெபாருந்தும் என ஆபஸ்தம் 
பாயனர் கருதினார் என்பதிலிருந்து, Cாட்டிடைறச்சி உண்பதற்கு எதிரான, உணர்வுபூர்வக் கருத்து 
வெதன்னாட்டில், தானாககவ டைகவிடப்பட்டது என்படைத அறிந்து வெகாள்]லாம். (யாஞ்யவல்கியர், ‘'பசு, 
காடை]களின் இடைறச்சி முதிரா இ]டைCயவாயின், அவற்டைற உண்கபாரில் நானும் ஒருவன்” (Sat. Brah. 
3:1,2,21) எனக் கூறுகிறார்.

ஆபஸ்தம்பர் கூற்றுப்படி, இறந்த முன்கனார்கடை] Cகிழ்விக்கவும், வெசய்கவார்க்குப் பல்கவறு 
வடைகயான பலன்கடை] ஈட்டுவதற்கும், ஸ்ரார்த்தங்கள் ஒவ்வெவாரு Cாதத்திலும் பிற்பகுதியில் 
வெசய்யப்படுதல் கவண்டும். அவர்கள் Cனநிடைறவு வெகாள்ளும் கால அ]வு, படைடக்கும் இடைறச்சியின் 
வடைகக்ககற்ப அடைCயும். அவ்வடைகயில், Cாட்டிடைறச்சி, அவர்கடை] ஓராண்டு காலத்திற்கு Cனநிடைறவு 
வெகாள்]ச் வெசய்யும். எருடைC இடைறச்சி, கCலும் நீண்ட காலத்திற்கும், காண்டா மிருகத்தின் இடைறச்சி, 
அவற்றினும் நீண்ட காலத்திற்கும் Cன நிடைறவிடைனத் தரும். ‘சதபலி” என்ற மீன் வடைகயும், 
‘'வார்தரானஸ்” எனப்படும் நாடைர இனமும் நீண்ட காலத்திற்கு Cனநிடைறடைவத் தரும். (Yajanavalkia’s Sat. 
Brah. 27, 16:4,726 - 28, 17:1-3)

வெதன்னிந்திய பிராCணர்கள், எப்கபாது, ஏன், இடைறச்சி உண்ணடைலக் டைகவிட்டனர் என்பது ஒரு 
சுடைவயூட்டும் நிகழ்ச்சியாம். கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவராக நான் கருதும் தமிழ்ப்புலவர் 
கபிலர், புலால் நாறும் வெகாழுத்த கறி இடைறச்சித் துண்டங்கடை], பூCணம் நாறும் புடைக எழத் தீ 
வெகாளுத்திச் சடைCத்த ஊடைனயும், துடைவயடைலயும், கறிடையயும், கசாற்டைறயும் உண்டு வருந்தும் வெசயல் 
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அல்லது, கவறு வெசயல் அறியாவாகலின், பாடுவார் டைககள் வெCன்டைCயுடைடயவாயின எனக்கூறியுள்]ார்.
பிறிகதாரிடத்தில், தம் பாடற்காம் பரிசிற் வெபாரு]ாக, Cது இருந்த சாடி வாய் திறப்பவும், ஆட்டுக் 
கிடாய் வீழ்ப்பவும், சடைCக்கப்பட்டுக் குவிந்து கிடக்கும் வெகாழுவிய துடைவயடைலயும், ஊடைனயும் 
உடைடய கசாற்டைறயுகC" விரும்பியுள்]ார்.

"புலவு நாற்றத்த டைபந்தடி 
பூ நாற்றத்த புடைகவெகாளீஇ, ஊன் துடைவ 
கறிகசாறு உண்டு வருந்து வெதாழில் அல்லது 
பிறிது வெதாழில் அறியா வாகலின், நன்றும் 
வெCல்லிய வெபரும் ! -- 
- பாடுநர் டைககய, 
Cட்டுவாய் திறப்பவும், டைC விடைட வீழ்ப்பவும், 
அட்டு ஆன்று ஆனாக் வெகாழுந்துடைவ ஊன் கசாறும் 
வெபட்டாங்கு"
புறம் - 14:12-19; 1113-13

கி.பி. ஐந்து, ஆறாம் நூற்றாண்டுகளில், விஷ்ணு, சிவன் மீதான பக்திப் வெபருவெவள்]ம், தமிழ்நாட்டில் 
வெபருக்வெகடுத்து ஓடிற்று. இவ்வழிபாட்டு வெநறிகள், சCணர் வழிகாட்டு வெநறிகயாடு கபாரிட 
கவண்டியதாயிற்று. சCணத் துறவிக]ாம் ஆசிரியர்கள்தாம், சCய உணர்வு. வாய்க்கப் வெபறாத் தம் 
Cாணவர்களுக்கு, இடைறச்சி உணவிடைனக் டைகவிடுCாறு முதன்முதலில் வற்புறுத்தினர். டைவஷ்ணவ, 
டைசவ வழிபாட்டு வெநறிகள். இடைறச்சி உணவு உண்டடைலக் டைகவிடாது கபானால், சCணவழிபாட்டு 
வெநறிக்கு எதிராக இருந்து, வெவற்றி வெபறல் இயலாது. ஆககவ, இடைறச்சி உண்ணல், கள் உண்ணல் 
ஆகியவற்றிலிருந்து. ஒதுங்கி நிற்படைதத் தங்களின் அடிப்படைடத் தத்துவங்களில் ஒன்றாக 
கCற்வெகாண்டனர். வெதன் இந்தியாவில் டைவஷ்ணவ , டைசவ ஆகCங்களின் முதல் ஆசிரியர்க]ாக 
வி]ங்கிய பிராCணர்கள், இடைறச்சி உணவிடைனக் டைகவிட்டடைCக்கு இதுகவ காரணம் என யூகிக்கிகறன்.

வருணங்கள்

வெதன்னிந்திய சூத்ரகாரர்கள் வகுத்த வாழ்க்டைகச் சட்டங்கவெ]ல்லாம், முக்கியCாக, அக்கால அ]வில், 
தமிழ்நாட்டில் மிகச் சிலராகவும், ககாதாவரிய பள்]த் தாக்கின் தடைலப்பில், மிகப் பலராகவும் 
வாழ்ந்திருந்த பிராCணர்கடை]க் குறித்தனகவ, அச்சூத்திரங்கள், நான்கு வெபருஞ்சாதிகடை]யும், 
எண்ணற்ற கலப்புச் சாதிகடை]யும் குறித்துப் கபசுகின்றன என்றாலும், அடைவ கூறும் சட்டங்களில், 
ஏடைனகயாரிலும், பிராCணர் குறித்கத , அடைவ தாமும் அக்கடைற வெகாண்டுள்]ன ஆதலின் அடைவ கூறும் 
அச்சாதிக் கூறுபாடுகள், வெவறும் தத்துவ அ]வினகவ ஆம். ஆரியர்களின் நால்5ாதி அடைCப்பு (சாதுர் 
வர்ணயம்) கவதகாலத்தில், ஆரிய வர்த்தத்தில் Cட்டுகC நடைடமுடைறயில் இருந்த ஒன்று. Cகாபாரதப் 
கபாருக்குப் பின்னர் அர்5ுனன் எதிர்பார்த்தது கபால், வட இந்தியாவில் வெபரும் சாதிக்குழப்பம் 
(வர்ணசங்கரம்) நிடைல வெகாண்டுவிட்டது. (பகவத் கீடைத 7.47 - 43). வெதன் இந்தியாவில் சாதுர்வர்ணயம் , 
எக்காலத்தும் வெகாள்டைக அ]வில் இருந்தகத அல்லது என்றும் நடைடமுடைறயில் இருந்தது இல்டைல. 
காரணம், கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வடைரயும் பிராCணர்களின் வாழ்க்டைக முடைற வெபரும்பாலான தமிழ் 
Cக்களின் வாழ்க்டைக முடைறயிலிருந்து முழுடைCயாக கவறுபட்கட இருந்தது. ஆரியச் சCய வெநறிகள், 
தமிழ்நாட்டில் பரவுவதற்கு வெநடுங்காலத்திற்கு முன்னர், தமிழ்நாட்டு Cக்கள் கற்கால அ]வில், பாடைல, 
Cடைல, கடல், காடு ஆறு ஆகிய நிலங்களில் அவர்கள் கCற்வெகாண்ட வாழ்க்டைக நிடைலக்கு ஏற்ப, 
முடைறகய, நாகடாடும் Cறவர், கவட்டுவர், மீனவர், ஆயர், உழவர் என ஐவடைகயினராகப் 
பிரிக்கப்பட்டிருந்தனர். இப்பழங்குடியினர் ஐவரும், ஆரியப் பழக்கவழக்கங்கள் பண்பாடுகளிலிருந்து, 
பல வட இந்தி... கி.மு. 1000 முதல் கி.மு. 500 வடைர 93 நிடைலகளிலும் கவறுபட்ட, தங்களுக்கக உரிய 
பழக்க வழக்கங்கடை]யும் பண்பாடுகடை]யும் வ]ர்த்துக் வெகாண் டனர். ஆரிய வாழ்க்டைக வெநறிகள், 
தமிழர் வாழ்க்டைக வெநறிகடை]ப் பாதிக்க இயலவில்டைல . ஆககவ, தமிழரின், அம்Cண்ணுக்கக உரிய 
நாகரீகப் வெபருவெவள்]மும், வந்து புகுந்த ஆரிய நாகரீகச் சிற்றருவியும், யமுடைனயும், கங்டைகயும், 
பிரயாடைக வெதாடங்கி, பலகாவதம் இரண்டின் வெவள்]மும், ஒன்வெறாவெடான்று கலக்கப் வெபறாCகல, ஓடி 
வருவது கபால், அடுத்தடுத்து ஓடுவவாயின. நCக்கு இப்கபாது கிடைடத்துள்] தமிழ்ப்பாக்களில், 
நன்மிகப் படைழய பாக்கள், பலநூறு ஆண்டுக்காலம் வடைரயும், தமிழ்ப் பிராCணர்கள், தமிழரின் கதசீயப் 
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வெபருவாழ்வாம், வெவள்]ப் வெபருக்கிலிருந்து வெபருந் வெதாடைலவு ஒதுங்கிகய வாழ்ந்து வந்தனர். 
தமிழ்ப்பாக்களின் கபாக்டைக ஆட்வெகாண்டிலர் என்படைத உணர்த்துகின்றன.

பாணினியும், வெதன் இந்தியாவும்

Cகாபாரதப் கபார் முடிவிற்கும், இந்த அரசு இனம் ஆட்சியடைCப்பிற்கும் இடைடப்பட்ட காலத்தில் குரு - 
பாஞ்சா லம், Cகதம், அவந்தி Cற்றும் பிற வட இந்திய நாடுகளில், அரச இனங்கள், வண்ணம் Cாற்றிக் 
காட்டும் கண்காட்சி கபால், CாறிCாறி ஆட்சி ஏறிய நிகழ்ச்சியில் தமிழரசர் பங்கு சிறிகத அல்லது 
அறகவ இல்டைல எனலாம். ஆககவ, பாணினி கபாலும், முதலாம் ஆயிரத்தாண்டின் முற்பகுதியில் 
வாழ்ந்த, வட இந்திய சCஸ்கிருத நூலாசிரியர்கள், வெதன்னாட்டவடைர, அறகவ குறிப்பிடவில்டைல , நான் 
எண்ணுவது கபால், கி.மு. ஏழாம் நூற்றாண்டில் சிறப்புற்று வி]ங்கிய பாணினி, அஷ்Cகம்" ஒன்று 
தவிர்த்து, நர்Cடைத ஆற்றுக்குத் வெதற்கில் இருந்த எந்த ஒரு நாட்டைடயும் குறிப்பிட்டாரல்லர். 
" இதிலிருந்து, திருவா]ர் டி.ஆர். பந்தர்க்கார் அவர்கள் வெதன்னிந்திய நாடுகளின் வெபயர்கக] 
பாணினிக்குத் வெதரியாதுஎனஉய்த்துணர்கிறார். அஷ்டாத்தியாயி' டையக் கற்ற, அறிவார்ந்த ஆசிரியன் 
எவனும், பாணினி, ஒரு வெபாறுப்பற்ற, அல்லது ஏதும் அறியாத இலக்கண ஆசிரியன் ஆவன் எனக் 
கூறுC]வு துணிவு வெபற்றவனாக Cாட்டான், ஆனால் நாம் வெபற்றிருப்பது ஒரு வெசால் அன்று. பாண்டியா,
கசாழா, ககர]ா என்று மூன்று வெசாற்கள். ஆழCாகவும், முழுடைCயாகவும் ஆய்ந்து காணும் இலக்கண 
ஆசிரியன் எவனும் அச்வெசாற்கடை] அவன் அறிந்திருந்தால், தவறாCல் வெசய்திருக்க கவண்டிய, 
அச்வெசாற்களின் அடைCப்பு பற்றிய வி]க்கம் பாணினியால் அளிக்கப்படவில்டைல. ஆககவ, 
வெதன்னிந்திய நாடுகளின் வெபயர்கள் பாணினிக்குத் வெதரிந்திருக்கவில்டைல. அல்லது, கவறு வடைகயில் 
கூறுவதாயின், கி.மு. ஏழாம் நூற்றாண்டில் ஆரியர்களுக்குத் வெதரிந்திருக்கவில்டைல என்பது ஒன்கற 
முடைறயான முடிவு ஆகும்” எனக் கூறுகிறார்.

பந்தர்க்கார் (Carmichael Lectures: 1918. page :4-7) இக்காரணகாரியங்களின் வெபாருத்தத்டைத என்னால் ஏற்றுப் 
பாராட்ட இயலாடைCக்கு வருந்துகின்கறன். பாணினி, அச்வெசாற்கடை] அறிந்திருக்க முடியும்; ஆனால், 
அவற்டைறச் சCஸ்கிருதச் வெசாற்க]ாக Cதித்திருக்க முடியாது. (உண்டைCயில் அடைவ தமிழ்ச் வெசாற்கள்) 
நாம், இப்கபாது பஞ்சாப் என்றும், ஆப்கானிஸ்தான் என்றும் வெபயரிட்டு அடைழப்பனவும், அவற்றிற்குத் 
வெதற்கில் உள்] கCலும் சிலவுCான, அவர் கநரிடைடயாகத் வெதரிந்திருந்த அண்டைட Cாவட்டங்களில் 
உள்] இடங்கள், ஆறுகளின் வெபயர்கடை] அவர் குறிப்பிட்டு ஆய்வு வெசய்திருப்பது நடைடவெபற்று]து. 
இவ்வுண்டைCடைய அடிப்படைடயாகக் வெகாண்டு, அவருடைடய அஷ்டாத்தியாயிடைய, அவருக்குத் 
வெதரிந்திருந்த இந்திய நிலப்பரப்பில், முழுடைCயான நில இயல் நூலாக Cதிப்பது சரியாகாது. 
தம்முடைடய இலக்கண நூலில் குறிப்பிடாத நாடுகளின் வெபயர்கள் அவருக்குத் வெதரியாது என்று 
கூறுவதும், கCலும் ஒரு படி வெசன்று அவர் காலத்து ஆரியர்கள், அப்வெபயர்கடை] அறிந்திருக்கவில்டைல 
என நிடைலநாட்டுவதும், அடைதப் வெபரும் நடைகப்பிற்குரிய ஒன்றாகத் தள்ளிவிடுவனவாம்.

“இந்தியாவின் நனிமிகச் சிறப்பியல்பு வாய்ந்த CரCாம் ஆல், ரிக் கவத்தில் குறிப்பிடப்படவில்டைல . 
ஆககவ, ரிக் கவதப் பாராயணப் பாடல்கள் பாடப் வெபற்றகபாது, ஆல் கபாலும் ஒரு Cரம் இந்தியாவில் 
இல்டைல என ஒருவன் மிகவும் ஆணித்தரCாக வாதிடவும் கூடும்" எனக் கூறுவதன் மூலம், இவ்வாதத்டைத
எள்ளி நடைகயாடியுள்]ார் திருவா]ர் பர்கிதர் அவர்க ள் (Pargiter's Ancient Indian Historical Tradition: Page: 
625) "அது, ஆல் குறித்தும் உப்பு குறித்தும், இன்டைறய ஆய்வா]ர் முடிவுப்படி, ஆரியர்கள் வெசன்று 
தங்கியிருந்த பாரியாத்திரா . Cடைலக்குன்றுகள் (ஆரவல்லி Cடைலத் வெதாடர்) குறித்தும் ரிக்கவதம் 
ஊடைCயாககவ இருப்படைத ஒருவன் கருத்தில் வெகாண்டவழி , விந்தியCடைல, Cற்றும் பிற நில இயல் 
கூறுகள் குறித்து அடைவ ஏதும் கூறாதிருப்பது, அது, அவற்டைற ரிக்கவதம் அறிந்திலது என்படைத 
உணர்த்துவதாகாது என்று, கCலும் அவர் கூறியுள்]ார். (Pargisers Ancient Indian Historical Traditions - Page : 
299). இருவரில், ஒருவர், வெபரும்பாலும், பாணினியின் சCகாலத்தவரும், பிறிவெதாருவர், அவர் 
காலத்திற்கு முற்பட்ட காலத்தில் சிறப்புற வாழ்ந்தவரும் ஆகிய வெபௌதாயனரும், ஆபஸ்தம்பரும் 
வெதன்னிந்தியாவில் வாழ்ந்து, வாழ்க்டைகச் சட்ட திட்டங்கடை] வடைரந்தனர். அவர்கள், ஆரியர்கள் தாம் 
உறுதியாக, கCலும் பாணினி எடுத்துக்காட்டாகக் காட்டவல்ல வெபருடைC சார்ந்த, முழுடைC யான 
பல்வெபாருள் அறிவு நிரம்பியவராயின், தங்களுடைடய வார்த்திகத்திலும், Cகாபாஷ்யத்திலும், 
பாணினியின் இலக்கணக் வெகாள்டைககடை], கCலும் விரிவுபடுத்த கவண்டிய கதடைவ, முடைறகய 
காத்தியா யனர்க்கும், பதஞ்சலிக்கும் கநர்ந்திருக்காது.
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5ாதக கட்டுக்கடைதகளும் வெதன் இந்தியாவும்

பிற்காலத்தில் வெக]தC புத்திரராக உயர்ந்துவிட்ட கபாதிசத்தரின் எண்ணற்ற பிறப்புகள் குறித்த 
கட்டுக்கடைத களின் வெதாகுப்பாகிய 5ாதக கட்டுக்கடைதகள் என்ற நூல் வட இந்தியரிடைடகய, ஐந்தாம் 
நூற்றாண்டிலும் அதற்கு முந்திய நூற்றாண்டுகளிலும் வழக்கில் இருந்த, தர்Cவிகராத வெபௌத்த 
வழிபாட்டு வெநறியின் நாட்டுப்புறக் கட்டுக்கடைத களின் ஆவணம் ஆகும். இக்கடைதகள், கி.மு. நான்காம் 
நூற்றாண்டு அ]வில் எழுதப்பட்டன. ஆனால், அடைவ புத்தர் காலத்திற்கு வெநடுங்காலத்திற்கு 
முன்பிருந்கத, நாட்டுப்புறக் கட்டுக்கடைதக]ாக இருந்திருக்க கவண்டும். அக்கடைதகளில் ஒரு சில, 
வடக்கிற்கும் வெதற்கிற்கும் இடைடயிலான கபாக்குவரத்து, அக்காலத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும் 
கபாலகவ, வெநருக்கCாக இருந்தது என்படைத உணர்த்துகின்றன. அக்கடைதகள், தம் இனத்டைதத் தாகC 
வெகான்று தின்னுபவராக நம்பப்படும் பழங்குடியினர் என்றும் வெபண் பூதங்கள் என்றும் அடைழக்கப்படும்
“யக்கினீஸ்கள் ‘'ஸ்ரிபவத்து” நகரில் வாழும் ‘'தம்பண்ணி “ தீபத்கதாடு (இலங்டைக) நடைடவெபற்ற 
வணிகர்களின் கடற்பிரயாணங்கள் பற்றிப் கபசுகின்றன. அவ்விடத்திற்கு அண்டைCயில் வணிகர்களின் 
கலங்கள் உடைடந்துவிடும்கபாது, யக்கினீஸ் என்ற அவர்கள் அவ்வணிகர்களுக்கு உணவும், Cதுவும் 
அளித்து அவடைரக் காத்து Cணந்து வெகாள்வதும் வெசய்து, இறுதியில் அவர்கடை]த் தின்றுவிடுவதும் 
வெசய்வர்.

இந்த யக்கினீக்கள், இடைரகதடி, கல்யாணி ஆறு முதல் நாகதீபம் வடைர கடற்கடைரயில் அடைலந்து திரிவர். 
(Valahassa Jataka No.196. நாகதீபம் என்பது, ஈழம் Cலபார் கடற்கடைரகடை]க் குறிக்க வழங்கப்படும் 
அத்தீவு யக்கினீக்க]ால் இலங்டைகயின் வெநருக்கCாக அகப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. பழங்குடியினர் பற்றிய 
படைழய இராCாயணக் கட்டுக்கடைதகளின் நிடைனவுச் சின்னம் இடைவ என்ற உண்டைC ஒருபால் இருக்க, 
ஒரு பிரிவு Cக்கள், இலங்டைகக்குப் பயணம் வெசய்து, ஆங்குச் சந்நியாசிகள் ஆயினர். (Hatripala Jataka. 509: 
Mugapakka Jataka - 538), சிறிய வில்லா]னாகப் பிறந்த புத்தர்தாமும், தக்கசீலத்தில் கவதங்கடை]க் கற்றுத் 
தம் கல்விடைய நிடைறவு வெசய்துவெகாண்டு, வாழ்க்டைக அனுபவங்கடை]ப் வெபற ஆந்திர நாட்டிற்குச் 
வெசன்றார். (Bhima Sena Jataka. 80) அவர் ஆங்குப் வெபற்ற அனுபவம் குறித்து நாம் வெபாருட்படுத்தவில்டைல. 
அவருடைடய பிறவிகளில் பிறிது ஒன்றில், கசரி என்ற நாட்டில் அவர், ஒரு Cண்பாண்டம் வணிகர். அவர் 
கசரிவன் என அடைழக்கப்பட்டார். இச்கசரி, வெபரும்பாலும் கசரநாடு ஆம். விடைல கூவி விற்கும் 
வணிகனாக, ஊர் ஊராகச் வெசல்லும் அவர் பயணத்தில், அவர் வெதலவா¦" ஆற்டைறக் கடந்து 
அந்தபுரா'டைவ அடைடந்தார். அதாவது அந்த ஆந்திர நாடு, கசர நாட்டிலிருந்து வெவகு வெதாடைலவில் 
இல்டைல. (கசரிவாண்ய 5ாடகா எண் - 3)

கபாதிசத்தரின் பிறிவெதாரு அவதாரத்தில், அவர் பிராCண Cகாகால"ரின் Cகன் " அகித்தி" ஆகப் பிறந்தார்.
அவர் துறவியாக Cாறி உடன் பிறந்தவ]ான "யசவதீ" என்பாளுடன் வெபனாரஸிலிருந்து பத்துக்கல் 
வெதாடைலவில் உள்] ஓரிடத்திற்குப் கபாய்விட்டார், ஆனால், அவர் மீது அன்புகாட்டுவாரின் அன்புத் 
வெதால்டைலகளிலிருந்து விடுபட, அவ்விடத்டைத அவராககவ விடுத்து, தமிலா" நாட்டைட அடைடந்து, 
காகவரி பட்டணத்திற்கு அருகில் இருந்த, ஒரு Cலர்த் கதாட்டத்தில் (உய்யானம்) தங்கியிருந்தார். 
இதிலிருந்து இந்நாட்டுப் புறக்கடைதகள் வழக்கில் இருந்த கபாது, காகவரிப்பட்டணம், கசாழர்களின் 
தடைலநகர்களில் ஒன்று (அக்கடைதயில் கசாழர்கள் வெபயர் சுட்டிக் கூறப்படவில்டைல. என்றாலும்) 
என்பதும், வட இந்தியக் கிடை]வெCாழிகளில் அது, 'காவெவரபட்டன" Cாக Cாறி வழங்கப்பட்டது 
என்பதும், ஆற்றுப் வெபண் வெதய்வத்தின் தந்டைத வெபயர் கவெவரரிஷி" என்றும், கட்டுக்கடைத வெபரும்பாலும் 
வழக்கத்தில் இருந்தது என்பதும் உய்த்துணரப்படும். ஈண்டும் அகித்தி' அன்பு வெசலுத்து கவாரால், 
அன்புத் வெதால்டைலக்கு உள்]ாக்கப்பட்டார். அதனால், ' அஹிதீய" என அடைழக்கப்படுவதும், வெபரும் 
பாலும், நாகதீபம்" கபான்றகத ஆனதும், தம்ப பண்ணி " (ஈழம்) என்ற தீவிற்கு அண்டைCயில் நாகர்களின்
நாடாம் Cல பார்க் கடற்கடைரயான "காரதீபம்" என்ற இடத்திற்குச் வெசன்று விட்டார். அங்கு, "அகித்தி" 
அதாவது கபாதிசத்தர் நிடைற கபரறிவு வெபற்று விட்டார். "அகித்தி" ஒருசிலரால், நிலகபறுடைடய காரணம் 
ஏதும் இன்றி, அகஸ்தியராகக் கருதப்பட்டார்.

ஸ¦பா¦ு

5ாதகா கடைதகளில் காணப்படும், வெதன்னிந்தியா பற்றிய இடைவகபாலும் குறிப்புகள், கி.மு. முதல் 
ஆயிரத்தாம் ஆண்டின் Cத்தியில், வெதன் இந்தியா, வட இந்தியாவிலிருந்து 
துண்டிக்கப்பட்டுவிடவில்டைல. இந்தியாவின் அவ்விரு பிரிவுகளுக்கும் இடைடயில் அரசியல் அல்லாத 
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பிற உறவுகள், எப்கபாதும் கபாலகவ சுறுசுறுப்பாககவ இருந்து வந்தன என்படைத உறுதி வெசய்கின்றன. 
புத்தர் இறந்த, வெப]த்தர் வெசால் நடைடயில் கூறு தாயின், உலகப் கபரிடைறவன் “பரினியான” படுக்டைகயில்
படுத்துவிட்ட அன்று (பரினி பான பஞ்சம்ஹி நிபன்வென வெலாகநாயவெகா - Cகாவம்சம் :7:1) சிங்கப்படைட 
வெகாண்ட ஸ¦ாபா¦வின் Cகன் வி5யன், தன்டைனப் பின்பற்றுகவார் ஏழுநூறு கபருடன், “லா]'’ (ராத -
கிழக்கு வங்கா]ம்) நாட்டிலிருந்து அவனுடைடய தீவெயாழுக்கத்திற்காக, அவனுடைடய தந்டைதயால் 
நாடுகடத்தப்பட்டு, சிகலானில் அடியிட்டான். கலத்தில் ஏற்றிக் கடலில் விடப்பட்டான். அவன் 
கடற்பயணம் பற்றிய நிலவியல், வழக்கம்கபால் நம்புதற்கு இயலாத ஒன்றாம் . அவன் வட பம்பாடையச் 
கசர்ந்த இன்டைறய கஸாபராவாம் “ஸப்பர காவில்” கடைர இறங்கினான். சில நூற்றாண்டுகளுக்குப் 
பின்னர், வெபரிபுளுஸ் என்பவரால், கஸாபட்Cா என்பது கீழ்க்கடடைலச் கசர்ந்த துடைறமுகCாகக் 
குறிப்பிடப்பட்டு]து. ஆதலின், இது வெபரும்பாலும் ஒரு தவறு ஆகும். வங்கா]க் கடற்கடைரயிலிருந்து 
புறப்பட்டுச் சிகலானுக்குச் வெசல்ல கவண்டிய ஒரு கலம், கஸாபாவுக்குச் வெசல்வது இயலாத ஒன்று. 
அங்கிருந்து, அவன் மீண்டும் கலம் ஏறிச் சிகலானுக்கு வடக்கில் இருந்த தம்பபண்ணியில் கடைர 
இறங்கினான். ஆங்கு வாழ்ந்திருந்த Cக்க]ாம் ‘'யக்கர்"கடை] (யக்ஷ) வெவன்று அழித்து, அந்நாட்டின் 
அரசன் ஆகிவிட்டான். தனக்கும், தன் உடன் வந்தவர்க்கும் Cடைனவியர் கவண்டி, பண்டு அரசன் Cகடை] 
இடைசவிப்பதற்காகவும், ஏடைனகயார்க்கும் Cடைனவியர்கடை]ப் வெபறும் வெபாருட்டும், பரிசில் வெபாருள் 
கக]ாடு, ஆன்கறார் சிலடைர தக்சின (வெதன் இந்தியா) நாட்டில் உள்] Cதுடைரக்கு அனுப்பிடைவத்தான். 
(Cதுடைர அரச்ன “பண்டவ'’ என அடைழக்கப்பட்டான். பதஞ்சலி, பாண்டு என்ற வெசால்லிலிருந்து 
பாண்டிய என்ற வெசால்டைலத் கதாற்றுவிப்பது கபால, பாலி வெCாழி எழுத்தா]ர்கள், “பாண்டியா” என்ற 
வெசால்டைல, அவர்களுக்கு நன்கு வெதரிந்த பாண்டவர் என்ற வெசால்லாகக் கருதுவர்). எண்ணற்ற தமிழ்ப் 
வெபண்கள், அணிக]ால் ஒப்படைன வெசய்யப்வெபற்று, யாடைனகளும், குதிடைரகளும், வெபாதிநிடைற 
வண்டிகளும் பின்வெதாடர் சிகலான் வெசன்றனர். இந்தக் கடைத, வட இந்தியாவுக்கும் வெதன் 
இந்தியாவுக்கும் இடைடயிலான . மிகப்படைழய கபாக்குவரத்து, வெதாடர்ந்து இருந்தடைCக்குச் சான்று 
பகர்கிறது. இது பாண்டியர்களும், வடநாட்டவரும் ஒருவருக்வெகாருவர் அறிமுகம் ஆகா அந்நியர் 
அல்லர், Cாறாக வழக்கCான நிகழச்சிகபால, பாண்டியர் Cகள் ஒருத்தி, வி5யனுடைடய டைகப்பிடிக்க, 
ஆடைணயிட்டுப் வெபறுC]வு ஒருவருக்கு ஒருவர் அறிமுகCானவர் என்படைதயும் உறுதி வெசய்கிறது. 
அர்ச்சுனன், சித்ராங்கதா டைவயும் Cணந்து வெகாண்டு, நாகர் Cகள் உலூபிகயாடு, தற்காலிக உறவுக்கும் 
வழி வெசய்திருந்தது கபாலகவ, வி5யனும், இடைடயில் டைகவிடக்கூடிய ஒரு திருCணத்டைத ஒரு 
யக்கினியாம் "குவண்ண" என்பவக]ாடு அவன் வெகாண்ட உறவு, கபான்றதன்று. Cாறாக, புதியாள் 
ஒருத்திகயாடு, கCற்வெகாண்ட நிடைலயிலாக் காதல் திருவிடை]யாட்கட

“தவெதா கஸா வி5வெயா ரா5 பண்டுரா5ஸ்ஸ துஹிதரம் C¦தா பரி¦ாவெரண Cக¦சித்கத ப்ஹிகஸசயி
-Cகாவம்கஸா - 7:72”
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7. வெவளிநாட்டு வாணிகம் கி.மு. 1000 - 500
பாலஸ்தீனமும் இந்தியாவும்

கி.மு. பத்தாம் நூற்றாண்டில், ஷிபாவின் அரசி {Queen of Sheba) Queen of Sheba) சாலCன் அரசனுக்கு (King of Solomon) 
‘மி]கு கபாலும், உணவுக்கு Cணமூட்டும் வெபாருள்களின் மிகப்வெபரிய குவியடைலயும், கிடைடத்தற்கரிய 
Cதிப்பு மிக்க ரத்தினக் கற்கடை]யும் வெகாடுத்தாள். ஷீபா அரசி, சாலCன் அரசனுக்குக் வெகாடுத்த, 
Cணப்வெபாருளின் இக்குவியல் கபாலும் ஒரு Cணப்வெபாருள் குவியல் மீண்டும் வரகவயில்டைல. (IKings. 
X:10). அந்நாட்களில், இப்பண்டங்கள், இந்தியா விலிருந்துதான் கCற்கு நாடுகளுக்குச் வெசன்றன. 
இம்Cணப் வெபாருள்களும் நவரத்தினங்களும், அரசியின் டைககடை] அடைடவதற்கு முன்னர், அடைவ 
இந்தியப் படகுகளில், ஆப்பிரிக்கக் கடற்கடைரடைய அடைடந்தன என உறுதியாகக் கூறலாம்.

‘'ஒப்ஹியரிலிருந்து ஒப்ஹியர் (O’ ‘phir) வெபான்டைன ஏற்றி வந்த ஹிராம் (Hiram) கப்பல் படைடயும், 
அங்கிருந்து ஏரா]Cான அகில் Cரங்கடை]யும், நவரத்தினங்கடை]யும் வெகாண்டுவந்தது. அரசன், அகில் 
Cரம் வெகாண்டு, இடைறவன் திருக்ககாயில், அரசன் வெபருங்ககாயில்களுக்கான தூண்கடை]யும், 
இடைசவாணர்களுக்கு வில்யாழ், விரல் வெதறித்து இடைசவெயழுப்பும் நரப்புக் கருவிகடை]ச் வெசய்தான். 
அதன்பின்னர், அத்துடைணப் வெபருC]விலான அகில் Cரங்கள் இந்நாள் வடைர வரவில்டைல, 
காணப்படவும் இல்டைல ,'’ (1 Kings X:11-12). இந்த அகில் Cரங்கள், சந்தன Cரங்க]ாக அடைடயா]ம் 
காணப்பட்டன. அல்முக் (Aimug) என்ற அதன் ஆங்கிலப் வெபயர், சCஸ்கிருத வலகு” என்பதன் திரிபாகக் 
கருதப்பட்டது. வெதன் இந்தியாவின், சிறப்பாக, டைCசூர், ககாயமுத்தூர், கசலம் Cாவட்டங்களின் 
உள்நாட்டுப் வெபாரு]ாம் இச்சந்தன Cரம், கு5ராத் Cாநிலத் துடைற முகங்களுக்கு எடுத்துச் வெசல்லப்பட்டு,
அங்கிருந்து, அகரபியா வழியாகச் சிரியாவுக்கு ஏற்றி அனுப்பப்பட்டிருக்க கவண்டும். ஒபீரிடமிருந்து 
(O’ ‘phir) எடுத்துக்வெகாண்ட வெபான்னில், முழுடைCயும் இந்திய நாட்டுப் வெபான்தானா, அல்லது ஒரு 
பகுதிதானா என்பது ஒபீர் பற்றிய வாதத்தின் முடிவாம். வி]க்கத்டைதப் வெபாறுத்து]து. ஆனால், சாலCன் 
மிகப் வெபரிய அ]விலான வெபான் வெபற்றிருந்தடைCயால், அவனுடைடய அப்வெபாற்க]ஞ்சியத்தின் ஒரு 
பகுதி. இந்தியா விலிருந்து வெபறப்பட்டதாதல் கூடும் (1. Kings. X: 14-17 and 21). "'ஹிராம் (Hiram) 
கப்பற்படைடகயாடு தார்ஷிஷ் (Tharshish) கப்பற்படைடவெயான்டைறயும், அரசன் கடலில் வெபற்றிருந் 
தடைCயால், தார்ஷிஷ் கப்பற்படைட மூன்றாண்டுக்வெகாருமுடைற வெபான், வெவள்ளி, தந்தம், வாலில்லாக் 
குரங்கு, Cயில்கக]ாடு, வந்து வெசன்றது என கCலும் அறிகிகறாம் (1 Kings.X.22). அரசன் தந்தத்தினால் ஒரு
வெபரிய அரியடைண வெசய்து, அதன் கCற்பரப்டைபச் சிறந்த வெபான் வெகாண்டு பூசி வெCருகிட்டான்" (1. 
Kings.x.18)

எபிகரய வெCாழி "¦பின் ", எகிப்திய வெCாழி எபு" ஆகிய இரு வெசாற்களுகC, சCஸ்கிருத "இப்¦" என்ற 
வெசால்லி லிருந்து பிறந்தன வாதடைலயடுத்துத், தந்தத்டைதக் குறிக்கும் ஈஷன்" "¦பின்" என்ற எபிகரய 
வெCாழிச் வெசால், யாடைன யின் "பல்" எனும் வெபாருள் தருவதான "'இப்¦ தந்த" என்ற சCஸ்கிருதச் 
வெசால்லின் வெCாழி வெபயர்ப்பாகக் வெகாள்]ப் படுCாதலின், அவ்வாறு வந்த தந்தங்களில் ஒரு பகுதி, 
இந்தியாவால் வெகாடுக்கப்பட்டது என்பது உண்டைCயாதல் கூடும். ('எல்" (el) என்பது, அராபிய 
வெCாழியில், வெசாற்களின் முன் இடைணக்கப்படும் இடைடச்வெசால்லாதலின் "எல்-எபாஸ்" (Elephas) என்ற 
கிகரக்கச் வெசால் எபு (ebu) என்பதிலிருந்து பிறந்ததாம்.) பிற்காலத்தில் நிகழ்ந்தது கபாலகவ, வாலில்லாக் 
குரங்குகளும், Cயில்களும், ஆடைசக்கு வ]ர்க்கும் உயிரினங் க]ாக, இந்தியாவிலிருந்து 
அனுப்பப்பட்டன. எபிகரய வெCாழி "ககாப்" (KO’ ‘PH) சCஸ்கிருத "கபி" (Kabi) ஆகும். ஏப்" (ape) எனும் 
வெசால், எகிப்தியரால் ‘'கபு” (Kabu) என்ற வடிவில் கடன் வாங்கப்பட்டது. Cயிடைலக் குறிக்கும் எபிகரய . 
வெCாழியின் துக்கி (Thukki) Cயில், கபரழகு வாய்ந்த வால் உடைடயவாதல் கருதி, தமிழில் வால் எனும் 
வெபாருளில் வழங்கும் கதாடைக என்பதன் திரிபாம்.

எபிகரய Cக்கள். இந்தியாவிலிருந்து அவற்றின் வெபயர்கக]ாடு வெபற்ற பிற வெபாருள்க]ாவன: சடின் 
(Sadin) பருத்தி உடைடகள். திராவிடச் சிந்துவிலிருந்து பிறந்தது. (முன்பும் குறிப்பிடப்பட்டுள்]து) கற்பஸ் 
(Karpas) பருத்தி. சCஸ்கிருத ‘கற்பாஸ்” (Karpasa) என்பதிலிருந்து பிறந்தது. கடைடசியாக, “அ¦ல்” (Ahal) 
தமிழ் அகில், சCஸ்கிருத ‘'அகரு'’ கிகரக்க “அககலாச்சும்” (Agallochum) ஆங்கிலத்தில் ‘'ஈகில் உட்’ (Eagle-
wood) அகலாஸ் ¦ாட் (Aloes-Wood) அல்லது “லின் - அகலாஸ்” (lign-alloes) (நறுCணச் வெசடிகள், காழகில், 
நிலவாடைக ஆகியவற்றாலான தங்கள் எல்லா ஆடைடகளும்'’ என்கிறது வழிபாட்டுப் பாடல் (All they 
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garaments of myrrah and aloes and cassia - Psaln xlv:8): பாலஸ்தீனத்திற்குச் வெசன்ற Cற்வெறாரு இந்திய வணிகப்
பண்டம், “கருங்காலி”.

திருவா]ர் ‘'ஸ்காப்” அவர்கள், நன்மிகப் படைழய, வெதளிவான படைழய கட்டடை]யின் (O’ ‘ld Testament) 
குறிப்பு , எவெழக்கில் (Ezekiel) அதிகாரம் 27 பிரிவு 13 இல் வருகிறது. அதில், அது, டயரின் (Tyre) வாணிகப் 
பண்டங்களுள் ஒன்றாகப் புலப்படுகிறது. கடடன் (Dedan) நாட்டு Cக்கள், தங்கள் வணிகர்கள் ஆவர். பல 
தீவுகள், அவர்களின் வாணிக நிடைலயங்க]ாம், தந்தத்தாலும் கருங்காலியாலும் ஆன ஊது 
வெகாம்புகடை]ப் பாத காணிக்டைகயாகத், தங்களுக்காக, அவர்கள் வெகாண்டு வந்தனர். (The men of Dedan were 
thymer - chants; many isles were the merchandise of thie hand; they through thee, fora present, horms of ivory and ehony) 
கடடன் என்பது பர்ஷய வடை]குடாவின் வெதன்கடைரயாகும் என, ஆக்ஸ்கபார்டு பதிப்பாசிரியர் கூறும் 
வி]க்கம் சரியானதாயின், கCகல கூறிய இப்பகுதி, கி.மு. ஏழாம் நூற்றாண்டிற்கு 
முன்னர், இந்தியாவிலிருந்து வரும் கருங்காலி Cரத்தின் நிடைலயான வாணிக நிகழ்டைவக் குறிப்பிடுகிறது.
கருங்காலி, பாரிகாஸா விலிருந்து (Barygaza) ஒம்Cனா (O’ ‘mmana) அப்கலாகஸ் (Apologws) பகுதிகளுக்குக் 
கடலில் அனுப்பப்பட்டது எனக் கூறும் வெபரிபுளுஸ் கூற்டைற உறுதி வெசய்கிறது (Scor's Periplus. P.153), 
பிற்பட்ட காலத்து ஆவணங்கடை] அடிப்படைடயாகக் வெகாண்டு, குறிப்பிட்ட வாணிகம், 
பழங்காலத்திலும் இருந்துள்]து என வாதிடுவதில் உள்] நியாயத்தின் வலுடைவ உறுதி வெசய்வதுCாம்.

இந்தியாவும் அஸ்ரியாவும்

கி.மு. 850 ஆம் ஆண்டைடச் கசர்ந்த மூன்றாம் ஷால் வெCவெனஸர் (Shalmenaser) அவர்களின் ஒற்டைறக் 
கல்லாலான சதுரத் தூபியில், வாலில்லாக் குரங்குகள், இந்திய யாடைனகளின் உருவங்கள் உள்]ன. 
அஸிரியப் கபரரசன், மூன்றாம் திக்லத் பிகல சரின் (Tig|ats Pilesar) நிம்நட் (Nimwd) கல்வெவட்டுக்கள், 
அஷரின் (Ashur) கபரறிவு கண்டு வெகாண்ட காரணத்தால் எங்கள் இடைறவா கடல் நாட்டு அரசன், யாகிடைன
(Yakin) வெCகராடக் பலடன் (Merodach-baladan) எவ்வாறு வெவற்றி வெகாண்டான் என்படைதக் கூறுகிறது. 
அவன், தன் நாட்டு அ]விறந்த வெபான் தூள்கள், வெபாற்கலங்கள், வெபான்னாலான கழுத்தணி, 
விடைலயுயர்ந்த ரத்தினக் கற்கள், கடல் படு வெபாருள் (முத்து) நீர் வ]ர்பிரம்பு ஒரு பால் வண்ணமும், 
ஒருபால் பிறிவெதாரு வண்ணமுCாக வண்ணம் ஊட்டப்வெபற்ற ஆடைடகள், எல்லாவடைகயிலுCான ' 
Cணம்தரும் உணவுப் வெபாருள்கள் ஆகியவற்டைறத் திடைறப் வெபாரு]ாகக் வெகாண்டு வந்து வெகாடுத்து 
எவ்வாறு பணிந்து கபானான் என்படைதக் கூறுகிறது. இங்கக எடுத்துக் கூறிய எல்லாகC, அந்நாடை]ய, 
இந்திய ஏற்றுCதிப் வெபாருள்க]ாம். பாரசீக வடை]குடாத் துடைறமுகங்கடை]ப் பர்ஷய நாட்டிற்குக் 
கிழக்கில் வெவகு வெதாடைலவில் சார்Cணியம், இCயம் கபாலும் இடங்க]ாக ஆக்குவடைதயும் அவன் 
வெசய்தான். (Scoff's Periplus, Page:160) ‘கடலின் நுடைழவிடத்தில் இடம்வெபற்ற டைடரஸ் என்ற வாணிக 
நிடைலயத்தில் (Ezekil. XVII.19) பளிச்சிடும் இரும்பு, தரம் தாழ்ந்த லவங்கப்பட்டைட , Cருந்தாகப் 
பயன்படும் Cணம் தரும் ஒருவடைகப்புல் ஆகிய வெபாருள்கள் இருந்தன. (இந்திய இரும்டைபக் காய்ச்சிப் 
பக்குவப்படுத்துவது குறித்த கிகரக்க நாட்டுத் தனி ஒப்பந்தம், பிற்காலத்தில் உருவாயிற்று என்கிறது, 
திருவா]ர், வார்மிங்டனின், ‘'இந்தியாவுக்கும் உகராCப் கபரரசுக்குமிடைடயிலான வாணிகம்” என்ற 
நூல். (Commerce between the Roman Empire and India - by Warmington. page:258): பளிச்சிடும் இந்திய எஃகு, 
படைழய காலத்தில், பல்கவறு நாடுக]ால், கபார்வாட்கள் பண்ணுவதற்காக இறக்குCதி வெசய்யப்பட்டது,
இலவங்கப்பட்டைடயின் படைழய வெபயர் காஸியா (Cassia) என்பதாம். நறுCணம் கCழும் ஒரு வடைகப் 
புல்லின் வெபயர் கலCஸ் (Calamus) என்பதாம்.

நறுCணப் வெபாருள்கள், ரத்தினக் கற்கள், வெபான் ஆகிய வெபாருட்கடை]ப் கபாலகவ, இப்வெபாருட்களும் 
ஷீபா {Queen of Sheba) Sheba) அரசியாரின் வணிகர்க]ால் இந்தியாவிலிருந்து டயரஸுக்கு Tyrus) எடுத்துச் 
வெசல்லப்பட்டன. (ஏவெழகில் - 17:22)

கி.மு. 704 - 681 ல் ஆட்சி புரிந்திருந்த வெசன்ன வெசரிப் (Sennacherib) என்ற அரசன், நிலகவ (Ninevch) என்ற 
நகடைர விரிவுபடுத்தி, அதில் தனக்காக ஓர் அரண்Cடைனடையக் கட்டி, ஓர் வெபரிய Cலர்த்கதாட்டத்டைதயும் 
எழுப்பி, அத்கதாட்டத்தில் ஏடைனய Cரங்கக]ாடு, இந்தியாவிலிருந்து இறக்குCதி வெசய்து, ஆட்டுCயிர் 
விடை]யும் Cரங்கடை]யும் (250 ஆண்டுகட்டுப் பிறகு, ஹிகராகடாடஸ் (Herodotus) அவர்க]ால் பருத்திச் 
வெசடிடையக் குறிக்க வழங்கப்பட்ட ஒரு வெதாடர்) பயிரிட்டான், (Journal of the Royal Asiatic Society. 1910 page: 
403 Pinches.)

50



‘'இந்திய முன்கனார்கள், உயிரினங்கள் கடல் வழியாகப் பாரசீக வடை]குடாப் பகுதிக்கும், ஆப்பிரிக்க, 
சீன நாடுகளுக்கும் ஏற்றுCதி வெசய்தனர். (J.R.A.S. 1920 Page: 147) வண்டிகடை] ஈர்க்கவும், வெபாதிகடை]ச் 
சுCக்கவும், ஊர்ந்து சல்லவும் பயன்படுத்தப்பட்ட, முதுகில் திமில் உடைடய இந்தியக் கால் நடைடகள், 
பர்ஷிய, சிரியா, ஆப்பிரிக்க நாடுகளின், வீட்டுவ]ர்ப்புக் கால்நடைடகளின் ஒரு பகுதியாம் வண்ணம், 
நிலவழியாக, கCற்கு கநாக்கிப் பரவியது . இயற்டைககய, இவ்வடைகயால், அஸிரியா, Cற்றும் அதற்குப் 
பிற்பட்ட காலக்கடைலகளில், அவற்றின் உருவடைCப்புகடை] நாம் காண்கிகறாம்" எனத் திருவா]ர் 
வார்மிங்டன் குறிப்பிடுகிறார். (J.R.A.S. 1910 Page: 149-150) இந்தியர்க]ால் கCற்குகநாக்கி அனுப்பப்பட்ட
விலங்குதரு வெபாருள்களில், சிங்கம், புலி, சிறுத்டைதகளின் கநர்த்தியான கதால்களும் இருந்தன என்றும் 
நாம் நம்பலாம். (J.R.A.S. 1910 Page: 159). குடைறந்த அ]வான எண்வெணய் உற்பத்தி வெசய்யப்பட்டு, கதடைவ 
மிகுதியாகிவிடுவது இயல்பாகிவிட்ட கிழக்கு . ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு வெநய்யும், எள் எண்வெணய்யும் 
பிற்காலத்தில் அனுப்பப்பட்டன. கி.பி. முதல் ஆண்டைடய உண்டைC நிடைல இது. பழங்காலத்து நிடைலயும் 
இதுவாககவ இருந்திருக்கும்.(Periplus: page: 41)

பிற பண்டங்கள்

இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுCதி வெசய்யப்பட்டனவற்றுள், நறுஞ்சுடைவ Cண Cருந்துப் வெபாருள்கள், 
உணவிற்கு Cணம் காரம் ஊட்டும் வெபாருள்கள் ஆகிய இரண்டும், மிகுந்த Cதிப்புடைடய விடை] 
வெபாருள்கள், திருவா]ர் வார்மிங்டன் கூறுவதுகபால, அகரபியர், இப்வெபாருள்கடை]த் தங்கள் 
தீபகற்பத்தின் ஒரு கடைரயிலிருந்து Cறு கடைரக்குக் வெகாண்டு வெசல்வது, பல நூற்றாண்டுக்காலம் 
நடைடவெபற்றது. படைழய வெபாயினிஷியன் கப்பல்களில், மி]கக, மிக முக்கியCான வணிகப் பண்டம். 
நன்மிகப் பழங்காலத்திலிருந்கத, லவங்கப் பட்டைட, இந்தியக் கப்பல்களில், கசாCாலி கடற்கடைரக்கு 
கநகர வெகாண்டு வெசல்லப்பட்டு, அங்கிருந்து அகரபியா வுக்கும், எகிப்துக்கும் சிரியாவுக்கும் 
டைகCாறிற்று.(J.R.A.S. 1910 Page: 180-187)

இந்தியாவுக்கும் படைழய எகிப்துக்கும் இடைடயில், நீலம், Cற்றும் பிற வண்ணக் கலடைவப் 
வெபாருள்களில், நீண்ட கால வாணிகம் இருந்து வந்தது என்பது நன்கு வெதரிந்த ஒன்று. (J.R.A.S. 1910 Page: 
204). கிறிஸ்து ஆண்டுத் வெதாடக்கத்திற்குப் பின்னர், இந்தியத் துடைறமுகங்களிலிருந்து கநராககவா, 
அல்லது அகரபிய, எகிப்திய இடைடத் தரகர்கள் வழியாககவா, உகராCானியர் வெபற்றுக் வெகாண்ட 
கவறுபிற எண்ணற்ற இந்தியப் பண்டங்கள் பற்றிய ஆவணங்கள் நம்மிடைடகய உள்]ன. 
இப்வெபாருள்களின் வணிகப் கபாக்குவரத்து, கCலும், பழடைCவாய்ந்த காலத்திலிருந்கத வழக்காற்றில் 
இருந்திருக்க கவண்டும். ஆனால், அக்காலத்டைதச் கசர்ந்த அகச்சான்று எதுவும் நம்மிடைடகய இல்டைல. 
இந்திய வாணிகம், அப்பழங் காலத்தில் நடைடவெபற்றது அகரபியாவுடனும், கிழக்காப்பிரிக் 
காவுடனுCாம். அது பண்டCாற்று முடைறயிகலகய நடைட வெபற்றது. தங்கள் பண்டங்களுக்கு Cாற்றுப் 
வெபாருள்க]ாக, இந்தியர்கள், வெபான், சாம்பிராணி, குங்குலியம், நறுCணப் வெபாருளுக்குப் பயன்படும் 
பிசின், ஒட்டு Cரப்பிசின் ஆகியவற்டைறப் வெபற்றனர்.

இந்திய வணிகப் பண்டங்கள், கசாCாலிக்கண்ணதான, ஆப்பிரிக்கச் சந்டைதகளுக்கும், வெஸாவெகாத்ர 
(Socotra) தீவுக்கும், அடைனத்திலும் கCலாக, அராபிய இந்திய வணிகர்களின் சந்திப்பு இடCாகவும் 
பிற்காலத்தில், கிகரக்க வணிகர்களும் வந்து சந்திக்கும் இடCாகவும், வ]ம் மிக்க, வெசல்வச் சிறப்பு 
வாய்ந்த இடCாகவும் அடைCந்த அராபிய நாட்டு ஏடனுக்கும் எடுத்துச் வெசல்லப்பட்டன. திருவா]ர் 
வார்மிங்டன் குறிப்பிடு வது கபால், கசாCாலிச் சந்டைத வணிகர்க]ாம் அராபிய ஆப்பிரிக்க Cக்கள், 
ஸ்பீவெசஸ் (Spices) முடைனடைய டைCயCாகக் வெகாண்ட, இந்திய, அராபிய, ஆப்பிரிக்கக் கப்பல் 
கபாக்குவரத்து மூலம், ககம்கப (Cambay) இந்தியர்கக]ாடு, வெநடிது, நீண்ட வணிகப் கபாக்குவரத்திடைன 
கCற்வெகாண்டிருந்தனர் (J.R.A.S. 1910 Page: 13).

ஏலமும், Cற்றும் பிற சீன நாட்டுப் பண்டங்களும் இந்தியக் கப்பல்களில் கCற்காசியாவுக்கும், கிழக்கு 
ஆப்பிரிக்காவிற்கும் வெதாடர்ந்து வெசன்று வெகாண்டு இருந்தனவாககவ, இக்கால கட்டத்தில், 
வெகாரCண்டல, Cலபார் கடற்கடைரகள், சீனா வுடன் வெகாண்டிருந்த வாணிகம், வழக்கற்றுப் 
கபாகவில்டைல என உறுதியாகக் கூறலாம்.
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8. வடக்கும் வெதற்கும் கி.மு. 500 முதல் கி.மு.1 வடைர

காத்யாயனரும் பதஞ்சலியும்:

பாணினியின் "அஷ்டாத்யாயீ' குடைறயுடைடயது எனக் கண்டு, பாணினியின் விதிமுடைறகளுக்குத் 
துடைணயாக வாத்திகம் அதாவது உடைரவி]க்கம் எழுதிய காத்யாயனர், பாணினிக்குச் சில 
நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின்னர், வெபரும்பாலும் கி.மு. நான்காம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருந்தார். தமிழ் 
வெலக்ஸிகன் துடைண ஆசிரியர் திருவா]ர். பி.எஸ். சுப்பிரCணிய சாஸ்திரியார் அவர்கள் தந்த ஒரு 
குறிப்பின்படி காத்யாயனார், ஒரு வெதன்னிந்தியர் ஆவர். அக்குறிப்பு பின்வருCாறு. 'பாணினி அவர்களின்
அஷ்டாத்யாயின் வார்த்திக ஆசிரியரான வரருசி (காத்யாயனரின் இயற்வெபயர்), ஒரு வெதன்னாட்டவர் 
என்ற உண்டைC, வெதன்னாட்டவர், வியாகரண பாஷ்யகாரர் ஆகிய பதஞ்சலியின் தந்திர வடிவங்களில் 
விருப்புடைடயவராவர்: (பிரியதத்தித தாக்ஷிணாத்யா¦) வெசால்லும் அதன் வெபாருளும், அவற்றின் 
வெதாடர்பும் நிடைல கபறுடைடயவாயின், அச்வெசால், அப்கபாது உலக வழக்கில் உள்] வெபாருளில் 
வழங்கப்படுCாயின், இலக்கண அறிவு. "வெலாகவெவவெதக" என்படைத ஆள்வதற்குப் பதிலாகத் 
"தத்திதப்ரத்யய'த்டைதப் பயன் வெகாண்டு வரருசி , 'வெலௌசீவெக வதிவெகசு' என்படைத ஆண்டுள்]ார் எனக் 
கூறும் C¦ாபாஷ்யத்தின் முதல் ஆனிகாவில், அபூர்வதர்Cம், தியாகதர்Cம் குறித்த சரியான வெசாற்கடை] 
ஆளுவதில் விதிமுடைற வகுக்கிறது (சிந்த்க¦ சப்தார்த்¦ சம்பந்திக¦ வெலாகவெதாரத்¦ப்ரயுக்த 
சப்தப்ரவெயாவெக சாஸத்வெரன தர்C நியC¦ யத்¦ா வெல]கிகடைவதிவெகசு) என்ற அறிவிப்பிலிருந்து 
உண்டைCயாகிறது. ஒரு சCஸ்கிருத இலக்கண ஆசிரியர் Cரகப, வெதன்னிந்தியாவில் உருவாகிவிட்டது. 
பாணினி நன்மிகச் கசயதான காந்தார் நாட்டில், எழுதிய இலக்கணத்டைத அவர்கள் கற்றுத் வெதரிந்தனர். 
அந்நூலின் வெபாருளுக்கு கCலும் வி]க்கம் ஊட்டும் உடைரகடை] எழுதுC]வு கதர்ந்திருந்தனர் என்படைத 
உறுதி வெசய்ய இதுகவ கபாதுCானது.

காத்யாயனர், ஒரு வெதன்னாட்டவராககவ, சCஸ்கிருத இலக்கியங்களில், ‘'பாண்ட்ய ‘’, “வெசாட'’, “வெகர]”
என முடைறகய திரிந்து வழங்கப்படும் “பாண்டிய’, “கசாழ”, “கசர” என்ற வெசாற்கள் பாணினியால் 
ஆராயப்படவில்டைல என்படைத உணர்ந்து, அவற்றின் வெசால் அடைCப்பு குறித்து, விதிமுடைறகடை] வகுக்க 
முடைனந்தார். ‘'வழிவழி Cரபில் வந்தவர் எனும் வெபாருள் உடைடயதான ‘அஞ்” என்ற விகுதி, ஒரு 
வெசால்லின் ஈற்றில் வந்து, அவ்வாறு வருவதால் ஒரு நாட்டிடைனக் குறிப்பிடும் அகத நிடைலயில், சத்திரிய 
இனத்டைதச் கசர்ந்த, ஓர் அரசCரடைபயும் குறிப்பிடும்” எனக் கூறும் ஒரு விதியிடைனப் பாணினி அவர்கள் 
இயற்றினார்கள் , [5]பத சப்தாத் சத்திரியாத் “அஞ்” (அஷ்டாத்யாயீ 4 : 168)] இவ்விதி, கபாதுCான 
வெபாருள் வி]க்கம் உடைடயதல்லதாககவ, காத்தியாயனர், பல துடைணவிதிகடை] இடைணத்தார் : 
அவற்றுள் மூன்றாவது விதி, ‘'சத்திரிய அரச இனங்கடை]யும் நாடுகடை]யும் ஒரு கசர உணர்த்தும் 
வெசாற்கடை]ப் வெபாறுத்த Cட்டில், அச்வெசாற்கடை], அவற்றுள் அரசடைன உணர்த்தவும் வெசய்ய 
கவண்டுCாயின், “Cகன்” என்னும் வெபாருள் உணர்த்து வதான ஒரு விகுதி இடைணக்கப்பட கவண்டும்” 
எனக் கூறுகிறது. (சத்திரிய சCான சப்தாஜ் 5னபதாத்ஸ்ய ரா5 நியபத்யவத்') அவ்வடைகயில், பாஞ்சாலர் 
களின் அரசன் “பாஞ்சாலஹ்'’ என வரும். இவ்விதியும், பாண்டிய என்ற வெசால் கதான்றுவதற்கான 
வி]க்கம் தரவல்லதாகாது. ஆககவ, “பாண்டு” என்ற வெசால்டைலப் வெபாறுத்தCட்டில், ட்யன் என்ற விகுதி
ஆ]ப்படும். அவ்வடைகயில் வெபறப்படும் வெசால் ‘'பாண்ட்ய’ என்பதாம் எனக்கூறும் கவறு ஒரு 
விதியிடைனக் காத்யாயனர் வகுத்தார். (பாண்வெடார் ட்யன் வக்தவ்யஹ்” (பதஞ்சலியின் வியாக்கரண 
Cகாபாஷ்யத்தின் திரு. வெகயி லாரன்ஸ் அவர்களின் பதிப்பு : பகுதி : 2. பக்கம் 269) “வெசாட'’ Cற்றும் கவறு
வெசாற்களின் கதாற்றம் குறித்துப், பாணினியின் கவறு ஒரு விதியிடைன கCற்வெகாண்டுள்]ார் 
காத்யாயனர். "காம்கபா5 என்ற வெசால்லுக்குப் பின்னர் ஈற்றுவிகுதி எதுவும் இல்டைல " என்பகத 
அவ்விதி. இவ்வடைகயில், ஒரு நாட்டைடக்குறிக்கும் "காம்கபா5" என்ற வெசால்லிலிருந்து அதன் அரசன் 
வெபயராம் "காம்கபா5¦" என்ற வெசால் வெபறப்படும். காத்யாயனர், இவ்விதிடைய, "காம்கபா5 Cன்றும் 
பிற வெசாற்களுக்கு இடைணக்கும் "'லுக்' என்ற விகுதி வெசாட” Cற்றும் பிற வெசால்லாக்கத்திற்கும் 
பயன்படுத்தப்படும் என கCலும் விரிவுபடுத்தினார். (கம் வெபா5ா திப்வெயாலுக் வகனம் 
வெசாடாத்யர்த்¦ம்".) இவ்வாத்திகம் (விதி) வெசாடஹ், கவெதாஹ், வெசௌஹ் என்ற வெசாற்களின் 
கதாற்றத்திற்கு வழி வெசய்வதாகப் பதஞ்சலி கூறுகிறார். இவ்வடைகயில், இவ்விரு வெசாற்களும் 
அந்நாடுகடை]க் குறிக்கும் வெசாற்களிலிருந்து வெபறப்பட்டன. ஆனால், பாண்ட்யா என்ற வெசால் Cட்டும், 
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ஒரு நாட்டின் வெபயராகவும் ஓர் அரச இனத்தின் வெபயராகவும் ஒரு கசர வழங்கப்வெபறும் பாண்டு என்ற 
வெசால்லிலிருந்து வெபறப்பட்டது என்ற கருத்துடைடயவர் காத்யாயனரும், பதஞ்சலியும் எனத் வெதரிகிறது.

Cதுடைர சூழ்ந்த நாட்டிற்கு அரசு வழங்கிய பழங்குடி இனம், பாண்டியர்" என அடைழக்கப்பட்டனகர 
அல்லது பாண்டு என அடைழக்கப்படவில்டைலயாதலின், இச்வெசாற் பிறப்பு முடைற ஏற்றுக் 
வெகாள்]க்கூடியதன்று. உண்டைC இயல்பு இதுவாகவும், இச்வெசாற்பிறப்பு முடைறமீது, பாண்டு என 
அடைழக்கப்படும் வடநாட்டு சத்திரிய இனம் ஒன்று வெதன்னாடு கநாக்கிக் குடிவெபயர்ந்து, 
வெதன்னாட்டிலும், இலங்டைகயிலும் பாண்டிய அரசுகடை] நிறுவினர் என்ற மிகப் வெபரிய 
ககாட்பாட்டிடைனக் காட்டிவிட்டார் திருவா]ர் டி.ஆர். பந்தர்க்கார் அவர்கள். [Carmichal Lectures : 1918 
Page: 9-13)]

காத்யாயனகரா, பதஞ்சலிகயா, பாண்டு என்ற வெசால், ஒரு வடநாட்டு அரச இனத்தின் வெபயர் என்று 
கூறவில்டைல ஆளும் ஓர் அரச இனம், ஒரு நாடு இவற்டைறக் குறிப்பதாதகல கபாதும். ஆ]ம் அரசர்கள் 
அடைனவருகC சத்திரியர்க]ாகக் கருதப்பட்டனர் ஆதலன், பாலி வெCாழியில் "பண்டு" என வரும் 
"பாண்டு" என்ற வெசால்டைல, ஒரு சத்திரிய இனத்டைதக் குறிக்கும் வெசால்லாகக் வெகாண்டதில் பதஞ்சலி 
வெபரியவெதாரு பிடைழயிடைனச் வெசய்துவிடவில்டைல. ஆனால், அடைதகய அடிப்படைடயாகக் வெகாண்டு, தமிழ்
இனம் அல்லாத ஒரு வெவளிநாட்டு இனத்தவர் படைடவெயடுப்பிடைனக் கட்டிவிடுவது, முற்றிலும் 
தவறானதாகும், திருவா]ர், டி.ஆர். பந்தர்க்கார் அவர்கள், தம்முடைடய கூற்றிடைன வலுப்படுத்துவதற்காக.
வெCகஸ்தனிஸ் அவர்களின் எழுத்திலிருந்து எடுத்துக்காட்டப் பட்டதாகக் கூறப்படும் வெபாரு]ற்ற, 
வெபாருத்தம் அற்ற ஒரு கட்டுக்கடைதயிடைன வலிந்து புகுத்தியுள்]ார். எராக்வெலஸ், இந்தியாவில் ஒரு 
Cகடை] ஈன்வெறடுத்தார். அம்Cகடை] அவர், பண்டைடய எனப் வெபயரிட்டு அடைழத்தார். அவளுக்குத் 
வெதற்கு கநாக்கி நீண்டு, கடல் வடைரயும் பரவியிருந்த நாட்டைட அளித்தார். ஆங்கு, கப்பம் கட்டுவதில் 
தவறியவர்கடை] வற்புறுத்தித் திடைற வெசலுத்தும் முடைறடைCப்பாடு உடைடயவரின் துடைண அரசியார்க்கு 
எப்கபாதும் கிடைடப்பதற்காக, ஒரு நாடை]க்கு ஒரு சிற்றூர், அரண்Cடைனக் கருவூலத்திற்கான 
கப்பத்டைதக்வெகாண்டு வந்து கசர்க்க கவண்டும் என்று ஆடைணயிட்டு, ஆங்கு, அவள் ஆட்சிக்குட்பட்ட 
Cக்கடை], 365 ஊர்களுக்குCாகப் பங்கிட்டு அளித்தான்'’ எனக் கூறுகிறது அக்கடைத . (Macrindle. Ancient India
as described by * Megasthenes and Arrian. - Page : 159.)

இடைதப் பண்டைடக் காலத்திய Cதுடைர பற்றிய நாம் அறிந்தனவற்கறாடு ஒன்றுபடுத்திக் காணும் 
முயற்சியில், வெவற்றி காணCாட்டாகத, அறிவுத்திறன் வெபருC]வில் பாழ்படுத்தப்பட்டது. முன்கப 
குறிப்பிடப்பட்ட எறும்பு Cனிதர் பற்றிய, அவருடைடய கவறு ஒரு கட்டுக்கடைத கபால (Macrindle. Ancient 
India as described by Megasthenes and Arrian. Page : 144) இது, வெCகஸ்தனிஸ் அவர்களின், எடைதயும் நம்பும் 
ஏCாளித்தனத்டைத உறுதி வெசய்யும் Cற்வெறாரு கட்டுக்கடைத யல்லது கவறு அன்று. கவறு உண்டைCயான 
வரலாற்று மூலங்கள் வழியாக அறியவந்த, கி.மு. நான்காம் நூற்றாண்டில், பாண்டிய நாட்டிற்கும் 
பாடலிபுத்திரத்திற்கும் இடைடயில், கபாக்குவரவு இருந்து வந்தது. கவறு உண்டைCயான வரலாற்று 
மூலங்கள் வழியாக அறியவந்த, கி.மு. நான்காம் நூற்றாண்டில், பாண்டிய நாட்டிற்கும் 
பாடலிபுத்ரத்திற்கும் இடைடயில், கபாக்குவரவு இருந்து வந்தது. வெCகஸ்தனிஸ், அந்நாட்டைடக் 
ககட்டறிந்திருந்தார், என்ற உண்டைCடைய Cட்டுகC, அக்கட்டுக் கடைத உறுதி வெசய்யும். உண்டைC நிடைல 
இதுவாகவும், திரு. டி.ஆர். பந்தர்க்கார் அவர்கள், எராக்வெலஸ்ஸின் Cகள் Cதுடைர ஆண்ட 
கட்டுக்கடைதயிடைன நம்புவது Cட்டும் அல்லாCல், இந்தியக் கடவுள் இயல்புகக]ாடு முற்றிலும் - 
Cாறுபடும் டிவெயானிவெஸாஸ்', 'எராக்வெலஸ்" கபாலும் கிகரக்கக் கடவுள்களுக்குச் சரிசCCாக, இந்தியக் 
கடவுள்கடை], யூகத்தின் மூலம், எத்தடைகய அகச்சான்றும் இல்லாCல், ஆக்க முயன்று கதாற்றுப்கபான 
ஆசிரியர் கூட்டத்கதாடு கசர்ந்து வெகாள்வதும் வெசய்துள்]ார். கிருஷ்ணனின் குழலிலிருந்து எழும், 
உள்]ம் உருக்கம் இடைச, எரக்வெலஸின், பருத்த டைகத்தடித் தத்துவத்திற்கு எதிர் துருவம் கபான்றதாகவும் 
திரு. பந்தர்க்கார், கிருஷ்ணடைன எவெரக்வெலஸ்க்குச் சரிசCம் ஆக்கிப் பார்க்கிறார். வெCகஸ்த னிஸ், 
முட்டாள்தனத்தின் முடிவுக்கக வெசன்று, Cத்ய கதசத்தில் இருந்தவனாக கி.பி. ஆறாம் நூற்றாண்டைடச் 
கசர்ந்த வரா¦மியிரரால் உறுதி வெசய்யப்வெபறும் பாண்டஸ் . என்பான் அவ்வரா¦மிஹிரரின் 
காலத்திற்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலத்தில், தமிழ்நாட்டின் மீது படைடவெயடுத்துச் 
வெசன்று, ஆங்கு, ஒரு கபரரசர் Cரபிடைனயும், குறுநிலத் தடைலவர் Cரபிடைனயும் நிறுவினான் என்படைத 
இன்னமும் நம்புகிறார், இது ஒரு வஞ்சடைனக் கற்படைன.!
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தமிழர்க]ால் எப்கபாதும் மூகவந்தர் என அடைழக்கப்படும் கசாழ, கசர, பாண்டியர் ஆகிய தமிழ் அரசர் 
மூவரும் உலகம் கதான்றிய நாள்வெதாட்டு, அல்லது, சரியாகக் கூறுவதாயின், தமிழ்ப்புலவர்கள் 
தமிழரசர்கடை]ப் பாடிப் பாராட்டத் வெதாடங்கிய நாளிலிருந்கத, தமிழ் நாட்டில் அரகசாச்சியிருந்தனர் 
என்பகத, வரலாற்றுக்கு முந்திய Cரபு வழிச் வெசய்தியாம், பல்கவறு அரசகுலங்கடை]த் 
கதாற்றுவித்ததாகக் கூறப்படும் ஞாயிறு, திங்கள்களிலிருந்து தாங்கள் வந்தவர்க]ாக உரிடைC 
வெகாள்ளுCாறு மிகமிகப் பிற்பட்ட காலத்தில், தமிழரசர்கடை]ப் பிராCணர்கள் தூண்டிவிட்டனர். 
அந்நிடைலயிலும், அவர்கள் கவற்று Cண்ணுக்கு உரியவர்க]ாகக் கருதப்படாCல், தமிழ்நாட்டு 
அரசர்க]ாககவ Cதிக்கப்பட்டனர். கCலும், கசாழர், கசர, பாண்டியர் என்ற வெசாற்கள், தமிழ்ப் 
பழங்குடிப் வெபயர்க]ாம். காவிரிப் பள்]தாக்கில் வாழ்ந்து, அந்நிலத்துக்குரியதாம் ஆத்திCலடைரத் 
தங்கள் குலச்சின்னCாகக் வெகாண்ட கசாழர் உழவர்க]ாம் கவ]ா]ர் இனத்டைதச் கசர்ந்தவராவர். 
காவிரிப் கபராற்றின் துடைண நதிகளின் கதான்றுமிடம் வெதாடங்கி, வெதன்னிந்தியாவின் கCற்குக் 
கடற்கடைர வடைரயான, தன் Cண்ணுக்குரிய CரCாகப் படைனடையக் வெகாண்டிருக்கும், Cடைலநாட்டு 
Cக்க]ாம் குறவர் இனத்டைதச் கசர்ந்தவர் கசரர், படைனடையத்தங்கள் அடைடயா]Cாகக் வெகாண்டிருந்தனர். 
பாண்டியர், கவம்பிடைனத் தன் Cண்ணுக்குரிய CரCாகவும், மீன்பிடி வெதாழிடைலக் குலத்வெதாழிலாகவும் 
வெகாண்ட, இந்தியாவின் வெதன்ககாடி நிலப்பரப்பில் வாழ்ந்த Cக்க]ாம் பரதவர் இனத்தவர் ஆவர். 
கயலும், கவம்பும் அவர்கள் குல அடைடயா]ங்க]ாம். இன்டைறய குறவர், பண்டைடக் குறவரினும், 
நிடைலயால் தாழ்ந்துவிட்ட வழிவந்தவராதல் கவண்டும்) (பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில், பரதவர் என்ற 
வெசால், கடகலாடிகள் Cற்றும் பாண்டி நாட்டுத் தடைலவர்கள் என்ற இரு வெபாருளும் உடைடயதாகும். உ.ம்: 
“வெதன்பரதவர் மிடல்சாய'’ (புறம்: 378-7)” வெதன் பரதவர் கபகரகற” (Cதுடைரக் காஞ்சி : 144) இப்பழங்குடி
Cக்களின் பழக்க வழக்கங்களும், வெதாழில்களும், அவர்கள் வாழ்ந்த சுற்றுச் சூழல், அவர்கள் மீது 
வெசலுத்திய ஆட்சியின் கநரிடைடப் பயனாம். ஆககவ, அவர் தம் இயல்பான வாழ்க்டைகச் சூழ்நிடைலக்கு 
வெவளிகய உள்] ஓர் இடத்திலிருந்து வந்தவர்க]ாக அவர்கடை]க் வெகாண்டு வரக் காட்டும் கற்படைன 
Cாடங்கள் அடைனத்தும், கநர்டைCக்கு Cாறான காரணங்களின் எடுத்துக்காட்டுக்க]ாம்.

Cகதப் கபரரசு

கி.மு. 400 அ]வில், Cகாபத்C நந்தன், Cகதத்தின் அரசன் ஆனான். அவன் சத்திரியர்கள் அடைனவடைரயும் 
பூண்கடாடு அழித்துவிட்டான். அவன் காலத்திற்குப் பிறகு சூத்திரர் வழிவந்தவகர, நாட்டில் 
சிறந்கதாங்கியிருந்தனர். அவன் இந்தியா முழுடைCக்குCான தனி அரசன் ஆனான். கபரரசின் ஒகர 
வெவற்றிக் வெகாடைடக்கு உரியவன் ஆனான். (சர்வ சத்ராந்த வெகான் பஹ் தஹ் ப்ரப்ற்தி ரா5ாவெனா, 
ப்¦விஷ்யஹ் சூத்ர வெயானயஹ் எகராத் ச Cகாபத்C எகச் ¦த்ர ஹ்') (Pargiter : Dynasties of Kali Age : Page 
25) அந்நாள் முதல், Cகத அரசர்கள், ஆரிய நாகரீகத்திற்கு அந்நாள் வடைர அடிடைCப்படாத Cக்கள் 
வாழ்ந்திருந்த தமிழ்நாடு தவிர்த்த இந்தியப் வெபருநிலப்பரப்பு முழுடைCக்கும் தனிப்கபரரசர்க]ாக 
உரிடைC வெகாண்டனர். தம் உரிடைCடைய நிடைலநாட்ட, தட்சிண பாரதத்தின் மீது கCற்வெகாண்ட 
படைடவெயடுப்பு எடைதயும் ககட்டிலம் ஆதலின், Cகதப் கபரரசின் தனி ஆட்சி உண்டைC , அகசாகன் 
இறக்கும் காலம் வடைர ஏற்றுக் வெகாள்]ப்பட்டிருந்தது. கலிங்கத்தில், நந்தர்க]ால், ஒரு பாசனக்கால்வாய்
வெவட்டப்பட்டிருந்தது . ஆதலின், ஏடைனய Cாநிலங்கக]ாடு கலிங்கமும், Cகத அரசின் கீழ் இருந்தது. 
ஆககவ, அகசாகன், கலிங்கத்தின் கCற்வெகாண்ட கபார், உள்நாட்டுக் கலவரம் காரணCாககவ ஆதல் 
கவண்டும். அகசாகன் அரச ஆடைணயின் கல்வெவட்டுப் படிகள், ஏடைனய இடங்கக]ாடு, டைCசூர் 
நாட்டைடச் கசர்ந்த சித்தபுரம், 5திங்க ராகCஸ்வரம், பிரம்Cகிரியிலும், டைநஸாம் Cாநிலத்தில் உள்] 
Cஸ்கியிலும், நன்மிக அண்டைCக் காலத்தில் கர்னூல் Cாவட்டத்திலும் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்]ன. இது,
வடநாட்டுத் தடைலயாய உள்நாட்டு வெCாழி, கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில், தமிழ்நாடு நீங்கிய 
வெதன்னிந்தியர்க]ால் வெபாருள் உணரப்பட்டிருந்தது - என்படைதகய உணர்த்துகிறது. (இன்று, 
அடிப்படைடயில் ஒன்றாககவ கருதப்படும் இந்துஸ்தானி அல்லது இந்தி அல்லது உருது இந்தியாவின் 
வெபரும்பகுதியில் வெபாருள் உணரப்படுகிறது. இது, வழக்கCாக நம்புவது கபால் முகம்Cதிய 
சுல்தான்களின் ஆட்சியால் கநர்ந்தது அன்று. Cாறாக, வடக்கிற்கும், வெதற்கிற்கும் இடைடயில், பல நூறு 
ஆண்டுகாலCாக இருந்து வந்த, வாணிகம், சCயம், இலக்கியம் ஆகிய துடைறகளிலான வெதாடர்கப 
காரணCாம்) அவ்வரச ஆடைணகள், புலடைC சான்றவர்க்கு Cட்டுகC கCற்வெகாள்]ப்பட்டடைவ அன்று. 
அதுவாயின், அடைவ சCஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது என உய்த்துணர்ந்து வெகாள்]லாம். எழுத்டைதப்
வெபாறுத்தCட்டில், அகசாகன் எழுத்துகள் எனப்படும் அகத எழுத்துகள், கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில், 
இந்தியா முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டது. பண்டைடக் காலத்தில் வட இந்தியா, வெதன்னிந்தியாவுக் 
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கிடைடகயயான கபாக்குவரவு வெபரிதாம். அப்கபாக்குவரவு, Cகாபத்Cநந்தன் நாடு முழுடைCக்குCான 
ஒகர அரசன் (ஏகராட்) ஆகிவிட்டான். Cகதம் வெபற்றிருந்த இவ்வாட்சி கCலாண்டைC, வெC]ரியப் 
கபரரசர் காலத்தும் வெதாடர்ந்து இருந்து வந்தது என்ற உண்டைC நிகழ்ச்சிக]ால், கCலும் வெபருகிவிட்டது 
என்படைதகய இது உணர்த்துகிறது.

கி.மு. நான்காம் நூற்றாண்டில், வட இந்தியாவுக்கும், வெதன்னிந்தியாவுக்கும் இடைடயிலான வாணிகம், 
எப்கபாதும் இருந்திராத அ]வு மிகப்வெபரிய அ]விடைன அடைடந்திருந்தது. இது குறித்துக் வெகா]டில்யர் 
கூறியன அடைனத்டைதயும், அப்படிகய முழுடைCயாகத் தருகின்கறன். “நிலவழி வெநடுஞ்சாடைலடையப் 
வெபாறுத்தCட்டில், இCாலயத்திற்குச் வெசல்லும் வழி, தட்சிண பரதத்திற்குச் வெசல்லும் வழியினும் 
கCலானது என்று கூறுகிறார் ஆசிரியர். வெவகு வெதாடைலவில் உள்] முன்னதிலிருந்து யாடைனகள், 
குதிடைரகள், நறுCணப் வெபாருள் வடைககள், தந்தம், கதால் மிகமிக கநர்த்தியான வெபான், வெவள்ளி 
அணிகலன்கள் வந்தன. அப்படி இல்லாCல், ஆட்டு Cயிர்க்கம்ப]ங்கள் நீங்கலாக, கதால் குதிடைர, 
சங்குகள், டைவரம், நீலம் முதலாம் Cாணிக்கங்கள், வெபான்னாலான அணிகலன்கள் தட்சிண 
பாரதத்திலிருந்து வெபருC]வில் வந்தன என்று வெக]டில்யர் கூறுகிறார். தட்சிண - பரதத்தில் பற்பல 
சுரங்கங்கள் வழியாக, மிகச் சிறந்த வாணிகப் வெபாருள்கள் வெபருC]வில் கிடைடக்கும் நகரங்கள் வழியாக,
பல்கவறு வடைக Cக்கடை] ஆங்காங்கக வெகாண்டுள்] வழியாகச் வெசல்லும், நீண்ட வழிப்பயணம் 
வெசய்வதற்கு எளிடைCயானது ஏடைனய வழிகளிலும் சிறப்பு வாய்ந்தது”. ("ஸ்த்¦ல பாத பி டை¦ Cவவெதா.
தஷிண பத்¦ாஎக்வெரயான்)

¦ய்த்யஸ்வ கந்த்¦ தந்தாஜின் ரூப்ய ஸ்வர்ன பன்யாஹ் சாரவத்தராங் இத்யாசார்யஹ்

வெநதி வெக]டில்யஹ் கம்பலாஜினாஸ்வபன்ய வர்5ாஹ் சாங்¦வஜ்ரCணிமுக்தாஹ். 
சுவர்ணபண்யாஸ்கரப்¦த்ரா. தஷிணாபத்க¦ .

தக்ஷிணாபத்க¦ பி பா¦ுகனிஹ் சார்பண்யஹ் ப்ரசித்த கதிர் அல்பவ்யாயா வெCா வா வணிக்பத¦ 
ஸ்வெரயான் (அர்த்த சாஸ்திரம். 5ாலி Cற்றும் ஸ்கிமித் வெவளியீடு. பகுதி 2 : 12 பக்க ம் 30 - 34)

இது பண்டங்கடை]க் வெகாண்டு வெசல்லும் படைழய முடைறயிடைனப், புடைகவண்டித் வெதாடர்களும், 
லாரிகளும், அழித்து விடாCல் விட்டு டைவத்திருக்கம் இடங்களில் இன்றும் நாம் காண்பது கபால், 'கிரீச்' 
எனும் ஒலி ஓயாது எழ, குCரி முதல் பாடலி வடைரயான, சீர்மிகு , சீர்வெகட்ட வெநடுஞ்சாடைலகளில் 
வெசல்லும் கட்டைடவண்டிக]ாம் வணிகச் சாத்துக்கள் மூலம் நடைடவெபற்ற மிகப் வெபரிய வாணிக நிடைல 
பற்றிய காட்சிடையக் காட்டுகிறது. கவறு ஓர் இடத்தில் அரசன் கருவூலத்திற்குச் வெசல்லும் அரும் 
வெபாருட்கள் பற்றிக் குறிப்பிடும்கபாது, வெக]டல்லியர், தாம்பரபரணி, பாண்டிய காவடகா, Cற்றும் 
சூர்ணா (இது, பிற்காலத்கத, உடைரயாசிரியரால், முரசி” அதாவது ககர] நாட்டில் உள்] முசிறிக்கு 
அணித்தாக ஓடும் ஆறு என வி]க்கம் அளிக்கப்பட்டுள்]து) ஆகிய இடங்களிலிருந்து வந்த ரத்தினங்கள்
(அர்த்தசாஸ்திரம் - 11 26:2) பல்கவறு வண்ணங்களில் ஆன டைவடூரியங்கள் (கCற்படி 26:30 ) ஓர் 
உடைரயாசிரியர் இது, ஸ்திரீராஜ்யத்திலிருந்து அதாவது Cலபாரிலிருந்து வந்ததாகக் வெகாள்வர்) பட்டைட 
தீட்டப் வெபற்ற Cாணிக்கக்கல்லின் கCனி கபால் வெCத்வெதன்றிருக்கும். கருடைC நிறம் வாய்ந்த 
வெப]ண்ட்ரகக் கம்ப]ங்கள், (அர்த்த சாஸ்திர வெCாழி வெபயர்ப்பா]ராகிய காCா சாஸ்திரி யார் இடைவஇ 
பாண்டி நாட்டுச் வெசய்வெபாருள்கள் என்கிறார்) (பக்

90). Cற்றும் Cதுடைரயில் இருந்து வந்த பருத்தி ஆடைடகள் ஆகியவற்டைறக் குறிப்பிட்டுள்]ார். (Arthasastra : 
Jolly and Schmidt. ii. 26.119)

சந்திரகுப்தனும் வெதன் இந்தியாவும்:

கி.மு. நான்காம் நூற்றாண்டின் கடைடசி கால் நூற்றாண்டில் உலகம் அறிந்த நனிமிகு புகழ்வாய்ந்த 
சந்திரகுப்தன், ஒரு நூற்றாண்டின் கால்கூறு காலத்திய ஒளிCயCான ஆட்சிக்குப் பின்னர், இந்தியப் 
கபரரசர் பலடைரயும் கபாலகவ, டைவராக்கிய Cாகிய கநாயால் திடுவெCனப் பற்றிக் வெகாள்]ப்பட்டு, ஒகர 
இரவில் வாடை]யும் முடிடையயும் துறந்து சCணத்துறவியாகி பத்ரபாகுவின் 12,000 Cாணவர்களில் 
ஒருவராகிவிட்டான். தன் குருகவாடும், தன்வெனாத்த Cாணவர்கக]ாடும், டைCசூர் Cாநிலம், ¦ாசன் 
Cாவட்டத்தில் உள்] சரவண வெபல்ககாலாடைவக் கால்கடுக்க நடந்து அடைடந்தான். ஏடைனகயார் 
ஆங்கிருந்து பாண்டிய, கசாழ நாடுகளுக்குச் வெசன்றனராக, பத்ரபாகுவும், சந்திரகுப்தனும் அங்கககய 

55



தங்கிவிட்டனர். ஆங்குப் பிச்டைசக்காரனாக Cாறிவிட்ட அப்கபரரசன், தன் குரு இறக்கும் வடைர, 
அவருக்குத் கதடைவயானவற்டைற அளித்துப் பணிவிடைட வெசய்து வெகாண்டிருந்தார். சந்திரகுப்தன், தன் 
ஆசிரியருக்குப் பின்னர்ப் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்ந்திருந்தான். பின்னர்த் , தான் உயிர் 
வாழ்ந்த பயன் கிட்டிவிட்டது : தன் உடல் தனக்கு இனிப் பயன் இல்டைல என உணர்ந்ததும், சCண 
சCயமுடைறயாம், பசிகயாடிருந்து வடக்கிருந்து உயிர் துறத்தலாம் “சல்வெலக்¦னம்” கCற்வெகாண்டு 
உயிர் துறந்தான். ஒரு கபரரசின் வாழ்க்டைக , Cடைறவுகள் குறித்து நாம் கருத்தில் வெகாள்]த் 
கதடைவயில்டைல, ஆனால், இப்கபாது சாதுக்கள் என அடைழக்கப்படும் ஆயிரக் கணக்கானவர், இன்று 
வழிபாட்டிடங்களுக்குச் வெசன்று திரும்பும் பல்லாயிரவர் கபால வடநாடு விடுத்துத் வெதன்னாடு வந்தது 
பற்றிகய கருத்தில் வெகாள்ளுதல் கவண்டும். இச்சCண முனிவர்கள் தமிழ்நாடு Cடைலச்சரிவுகளில் உள்] 
இயற்டைகயான குடைககளில் வாழ்ந்து, படித்துப் வெபாருள் காண்பதன் மூலம், தமிழ் இலக்கிய 
வரலாற்றிற்கு ஒளிகாட்டும், கல்வெவட்டுக்கடை] அக்குடைககளில் விட்டுச் வெசன்றுள்]னர்.

வெப]த்த நாகடாடிகள்

சCணர்கடை]ப் கபாலகவ, வெப]த்தர்களும் தம் கயாக வெநறிடைய அடைCதி குடைலயாCல் பயில்வதற்கு 
ஏற்ற தனிடைC இடங்கடை]த் கதடி , வெதன்னிந்தியாவுக்கு அடைலந்து திரிந்து வந்து கசர்ந்தனர். அவர்களும்,
இயற்டைகக்குடைககளில் வாழ்ந்து கல்வெவட்டுக்கடை] விட்டுச் வெசன்றனர். பல இடங்களில், குறிப்பிட்ட 
ஒரு குடைக, சCணர் வாழ்ந்ததா, வெப]த்தர் வாழ்ந்ததா என்படைத அறிந்துவெகாள்வதில் சிறிது சிரCகC. அது 
கபாலும் குடைககள், பாண்டிய, கசர நாட்டுப் பல்கவறு Cடைலகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்]ன. வெப]த்த
சந்நியாசிகளின், வெதாடக்ககால இக்குடி வெபயர்ச்சிக்கு அரசியகலா, சCயம் பரப்பும் ஆர்வகCா, 
காரணங்க]ாகா. பண்டைடக்கால ரிஷிகடை]ப் கபாலகவ, கி.மு. ஐந்து Cற்றும் நான்காம் நூற்றாண்டு புத்த 
பிக்குகளும், அரசர்களின் நிடைறCனத்கதாடு படாத ஆதரவிலிருந்தும், துறவறச் சந்நியாசிகடை] 
வடைரயடைறயின்றி Cகிழ்விப்பதன் மூலம் மிகப் பலவாய புண்ணியத்டைதயும், Cலிவான 
தகுதிப்பாட்டைடயும் வெபறத் துடிக்கும், வெபாறுப்பற்ற Cாணவர்களின், வெபாறுக்கவெவாண்ணாப் கபாலிப் 
புகழ்ப்பாட்டிலிருந்தும் தப்பித்துக் வெகாள்]கவ, தங்கள் வெசாந்த Cாநிலங்கடை] விட்டு வெவளிகயறினர். 
சCணர்களும், வெபௌத்தர்களும் முடைறயான Cனப்பயிற்சியிடைன கயாக முடைற மூலம், கCற்வெகாள்ளுதல் 
கவண்டும்; அதன் வெவற்றிப் பயிற்சிக்குத் தனிடைC கதடைவ. சCணர்களுக்கு, இவற்றிற்கு 
கCலாக, சல்வெலகனம்" என அடைழக்கப்படும் ஒருவடைகத் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த முடைறயாம் வடக்கிருந்து
அடைCதியாக உயிர் விடுதற்கு ஏற்புடைடய Cக்கள் நடCாட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட உடைறவிடமும், 
கதடைவப் பட்டது. பண்டைடக்காலத்டைதச் கசர்ந்த இம் முனிவர்களுக்கு, உயிடைரக் காக்கத் துடிக்கும் 
கபராடைச எதுவும் இல்டைல. Cகாவீரரும், புத்தரும் Cக்கடை]ப் வெபருங்கூட்டCாக வானுலகிற்கு 
அனுப்புவனவாகச் சCயங்கடை]க் கருதவில்டைல. கட்டாயCாக்கப்பட்ட பிறப்பு, Cறுபிறப்பு எனும் 
வாழ்க்டைகச் சக்கரத்தலிருந்து தனிCனிதடைனக் காக்கும் Cனப்பியற்சி முடைறகடை]ச் சந்நியாசிகளுக்குக் 
கற்பித்தகல சCயCாம் எனக் வெகாண்டனர். இவ்வறவுடைரயா]ர்கள் உலகத்தவர்க்கு உலக வாழ்க்டைகக்கு 
கவண்டுககாள் விடுக்கவில்டைல. துறவிகளுக்குத் துறவற வெநறிக்கக விடுத்தனர். அவர்கள் வெதாழுடைக 
இடங்கடை] நிறுவினார் அல்லர். கநான்பிடங்கடை]கய கண்டனர். அவர்கள், Cாணவர்களின் Cனத்டைதச் 
சCயக் கருத்துக்க]ால் நிரப்பினாரல்லர். Cாறாக அவர் உள்]ங்கடை], உயிர் உணர்ச்சிகடை]த் 
தூண்டவல்ல அறவுடைரக]ால் கி]ர்ச்சி வெபறச் வெசய்தனர். எப்வெபாழுதும் ஓயாது இயங்கிக் வெகாண்டு 
இருக்கும் அடைலயடைலயான அகக்கி]ர்ச்சிகள் அடங்கிப்கபாக, அவற்றின் இடத்டைதத் தன்டைன 
Cட்டுகC உணரும் நிடைலகபறுடைடய Cனவுணர்வுக்குவியல் வெவற்றி வெகாண்டுவிட்டகதா, எப்வெபாழுது, 
கடுடைCயான புலனடக்க வெநறி கCற்வெகாண்டு, தன் உயிரின் வீடுவெபற்றிற்காம் விருப்பம், 
உலகத்தவர்க்குச் சCயக் வெகாள்டைககடை] அவர் உள்]ம் ஈர்க்கும் வெசாற்க]ால் வி]க்கி, அவ்வுலகத்து 
உயிர் அடைனத்டைதயும் காக்க கவண்டும் என்ற விருப்பத்தால் குப்புறத் தள்]ப்பட்டகதா, எப்வெபாழுது, 
உணர்ச்சிக்கு உள்]ாகி, ஓயாது துடித்துக் வெகாண்டிருக்கும் உயிர், Cாறா நியதிக]ாம், வலிய இரும்புச் 
சங்கிலிவெகாண்டு சிடைற வெசய்யப்பட்டுவிட்டகதா, எப்வெபாழுது, புத்தர் கூறுவது கபால 
Cனத்வெதாடுபடும் ககாட்பாடு, கண்வெணாடுபடும் ககாட்பாட்டால் வெகட்டு Cங்கிப் கபாய்விட்டகதா, 
எப்வெபாழுது சாங்கியர் கூறுவது கபால் புத்தியின் ‘அத்யவசாயம்” Cனத்தின் ‘'சங்கல்பவிகல்பங்க]ால், 
ஒளிவெகட்டு Cங்கிப் கபாய்விட்டகதா, அப்வெபாழுகத, ஜீனர், புத்தர்களின் கபாதடைனகள் சCணCாகவும், 
வெப]த்தCாகவும் தாழ்நிடைல உற்றுவிட்டன: உற்றன : இந்திய Cக்களுக்குப் வெபருங்ககடாக, Cனிதனின் 
தன்டைன Cட்டுகC Cதிக்கும் அகவுணர்வு கCலும் இரு சCயப் பிரிவுகடை] உருவாக்கி விட்டது. 
அந்நிடைலகய வெபௌத்தர்களின் கபரடைவகள் கூடலாயின. ஏடைனய Cக்களின் உயிர்கடை]க் 
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காக்கும் சCயத்தின் வெபயரால், வெவறுப்புணர்ச்சிடையத் தூண்டும் கவட்டைகயால் உந்தப்பட்ட புத்தத் 
துறவிகள், நாட்டைட அடைலக்கழிக்கத் வெதாடங்கிவிட்டனர். முந்திய தடைலமுடைற கடை]ச் கசர்ந்த புத்த 
பிக்குகள் கபால் அல்லாCல் கபார்க் குணம் வாய்ந்த இப்புத்தத் துறவிகள் தங்கள் சCயப் பிரசாரத் திற்கு 
Cகதப் கபரரசின் துடைணடையயும் பயன் வெகாண்டனர்.

அகசாகனும் தமிழ்நாடும்

ஆனால், அகசாக வர்த்தனன் காலத்திலும், தமிழ்நாடு, Cகத ஆட்சி எல்டைலக்கு வெவளியிகலகய 
இருந்துவந்துள்]து. Cக்களின் கநாய் தீர்க்கவும் Cாவினங்களின் கநாய் தீர்க்கவும், அவன் நிறுவிய இரு 
நிறுவனங்கள் குறித்துப் கபசும் , அவனுடைடய இரண்டாவது பாடைறக்கல்வெவட்டில், கசாழ, பாண்டிய, 
சத்திரிய புத்திர, Cற்றும் ககர] புத்ரர்கடை] "அந்த" அதாவது அண்டைட நாட்டவர் அல்லது எல்டைலப் 
புறத்தில் உள்]ார், என்கற குறிப்பிட்டுள்]ான். அவனுடைடய 13 வது கல்வெவட்டில், வெதற்கில் தம்பண்ணி 
அதாவது தாம்பரபரணி வடைரயான கசாழ பாண்டிய நாடுகளில் தர்C வி5யத்தில் வெவற்றி வெகாண்டதாகக் 
கூறுகிறான். உலகிற்கு உபகதசிப்பதில் அவன் வெபருCகிழ்வு கண்ட, பிராCண, சCண, வெப]த்த சCயப் 
கபராசிரியர்கள் வழங்கும் அறிவுடைரகளின் ஒன்றுபட்ட வெதாகுப்புத் தர்CCாம் பல்கவறு வடைகயான 
நன்வெனறிகடை], Cக்களுக்குப் கபாதிக்கும் சCயத் தூதுவர்கடை]ப் பல்கவறு நாடுகளுக்கு அனுப்பி 
டைவப்பதுதான், தர்Cவி5யம் என்பது. இது பண்டைடக்கால், இன்டைறய வரலாற்றுத் திறனாய்வா]ர் 
இருதிறத்தவராலும், பல்கவறு நாடுகளுக்குப் வெப]த்த சCய கபாதடைனயா]ர்கடை] அனுப்பியதாகத் 
தவறாகக் வெகாள்]ப்பட்டுள்]து. ஒன்று, அகசாகன், ஒருவர் விடாCல் Cக்கள் அடைனவர்க்குCான தன் 
உபகதசங்கடை]ப் 'வெப]த்த சத்யானி" என்று எக்காலத்தும் வெபயரிட்டு அடைழத்ததில்டைல. Cாறாக, 
எச்சCயத்கதாடும் சாராததான "தர்Cம்" என்கற எப்கபாதும் வெபயரிட்டு அடைழத்துள்]ான். இரண்டாவது, 
வெபௌத்த Cதம் பரப்பும் புத்த சந்நியாசிகடை]ப் பல நாடுகளுக்கும் அனுப்பிய தன் வெசயடைலப் பலரும் 
அறியச் வெசய்ய விரும்பியிருந்தால், உஜ்டை5னியில் தான் ஆளுநராக இருந்த கபாது Cணந்து வெகாண்ட 
கதவி வழிப்பிறந்த தன் Cகன் Cகிந்தடைனப் புத்தCதம் பரப்ப ஈழ நாட்டிற்கு அனுப்பியடைதக் 
கல்வெவட்டில் வெபாறித்து இருப்பான். ஆனால், இச்வெசய்திடைய Cகாவம்சந் தான் நCக்கு அறிவிக்கிறது. 
அகசாகன், தூதுவர்கடை], தர்C வி5யத்திற்கக அனுப்பினனாக, பல்கவறு நாடுகளுக்குப் புத்தசCயப் 
பிரசாரகர்கடை], மூன்றாவது புத்தப் கபரடைவ தான் அனுப்பியது. அகசாகன், பிராCண இல்லறத்தார், 
துறவறத்தார், சCய முனிவர்கடை] Cதித்தது கபாலகவ, வெப]த்த முனிவர்கடை]யும், Cதித்தான் என்பதில் 
ஐயம் இல்டைல, ஆனால், இது வெப]த்த சந்நியாசிகடை]ச் சCயப் பிரசாரகர்க]ாக அனுப்பியதாகப் 
வெபாரு]ாகாது. இப்வெபாருள் குறித்தவடைர, வெப]த்த வரலாற்று அட்டவடைண யாகிய Cகாவம்சம், 
ஒருதடைலப்பட்ட சான்கற ஆகும். ஆனால், நம்முடைடய ஆய்வு அப்வெபாருள் பற்றியதன்று. அகசாகன் 
கல்வெவட்டுக்களிலிருந்து, அகசாகன் காலத்தில், அவனுடைடய முந்டைதகயார் காலத்டைதப் கபாலகவ, 
தமிழ்நாடு, வட இந்தியாகவாடு சுறுசுறுப்பான மிகப் வெபரிய கபாக்கு வரவிடைனக் வெகாண்டிருந்தது 
என்படைத அறிந்து வெகாள்வது ஒன்கற கபாதும்.

இன்டைறய வரலாற்றுத் திறனாய்வா]ர்கள், வெC]ரியப் கபரரசு பற்றியும், பிற்காலத்கத குப்தர்களில் 
முடியாட்சி பற்றியும் பரவலாகப் கபசுகின்றனர். கபரரசு, கபரரடைசச் சார்ந்த எனப் வெபாருள்படும் (Empire:
Imperial) என்ற இவ்வாங் கிலச் வெசாற்கள், பண்டைடக்காலத்தில், இந்திய நாடுகள் ஒன்கறாவெடான்று 
வெகாண்டிருந்த அரசியல் உறவு பற்றி மிகப் வெபரிய தவறான கருத்திடைனகய உணர்த்துகின்றன. இந்திய 
வரலாற்றில், இவ்வரலாற்றின் கபாக்கில், தவறான வெகாள்டைகயிடைன ஏற்படுத்தாCல், “எம்பயர்’ (Empire) 
என்ற வெசால்டைல ஆள்வது இயலாது. கபரரசு (Empire) என்ற அச்வெசால் உணர்த்தும் உள்]ார்ந்த வெபாருள் 
அத்தடைகத்து. தன் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நாடுகளில் அடைCதி நிடைலநாட் டால், உகராம் நாட்டுக் 
குடியுரிடைC உகராம் நாட்டுச் சட்டம் ஒழுங்கு முடைறகடை] வெCல்ல வெCல்ல விரிவாக்கல், இலத்தீன் 
வெCாழிடையப் பரப்புதல் ஆகிய இடைவகய உகராCப் கபரரசு என்பதன் வெபாரு]ாம். சட்டம் ஒழுங்கு 
நிடைலயில் பிரித்தானியர் முடைறகடை] நிறுவுதல், நிர்வாகத்தில் ஆங்கிலத்டைதப் பயன் வெகாள்ளுதல், 
ஆங்கிலமுடைறப் பள்ளிகடை]யும், பல்கடைலக்கழகங்கடை]யும் பரப்புதல், ஆங்கிகலயர் வர்த்தக 
முடைறயின் மிகப் வெபரிய விரிவாக்கம், கிறித்துவ சCயப் கபாதடைனகடை] வெCல்ல வெCல்லத் வெதாடங்கல், 
பிரித்தானிய நாட்டு Cக்க]ாட்சி முடைறயின் வெCதுவான வ]ர்ச்சி ஆகிய இடைவகய பிரித்தானியப் 
கபரரசு என்பதன் வெபாரு]ாம். பண்டைட நாட்களில், இந்தியாவில் கபரரசு நிறுவல் என்பது, இவற்றில் 
எதுவும் அன்று. Cரபு வழிபட்ட 56 இந்திய சிறுநாடுகளும், பிராCண ஆசிரியர்கள், அவ்வப்கபாது 
எடுத்து வி]க்கிக் கூறும் தர்C சாஸ்திரப்படிகய வெபரும் பாலும் ஆ]ப்பட்டு வந்தன. கபராற்றல் வாய்ந்த
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கபரரசன் ஒருவன், ஒருதனி ஆழி உருட்டுகவான், உலவெகலாம் ஒரு குடைடக்கீழ் 
ஆள்கவான் , உலவெகலாம் ஆள்கவான்" , எனக் கூறப்படும் நிடைலயிலும், அவன் ஆட்சிக் கீழ் அடங்கிய 
நாடுகளில் ஆட்சி நிர்வாக முடைறகளில், அடைCச்சர் புகராகிதர் உள்ளிட்ட அரசடைவ 
ஐம்வெபருங்குழுக்களில் எவ்வித Cாற்றமும் நிகழ்வதில்டைல. கபார்க்காலனிகள் எதுவும் ஆங்கு 
ஏற்படுத்தப்படுவதில்டைல. வெவற்றி வெகாண்ட கபரரசனின் சிறுபடைடப் பிரிவும் ஆங்கு 
நிறுத்தப்படுவதில்டைல. வெபருவீரன் ஒருவன், எண்ணற்ற நாடுகளுக்கும், தன்டைனத் தடைலவனாகக் கூறிக் 
வெகாள்வதும் ஆகிய இடைவகய; அச்வெசாற்வெறாடர் களுக்குப் வெபாரு]ாம். தன் கCலாதிக்கத்டைத 
நிடைலநாட்டிக் வெகாள்வது அசுவகCதயாகம் இயற்றுவதன் மூலகC வெபாதுவாக கCற்வெகாள்]ப்படும். 
வெபாதுவாக, யாகத்திற்கு முன்பாகப் படைடவெயடுப்பு எதுவும் நிகழ்வதில்டைல. ஆனால், யாகத்தில் பலி 
வெகாள்] இருக்கும் குதிடைரடைய, அவ்வரசனின் Cகன், அல்லது Cகள் வயிற்று Cகன் வெபாறுப்பில் கட்ட 
விழ்த்து விடுவதும், அவ்கவள்வி வெசய்யும் அரசனின் கCலா திக்கத்டைத ஏற்றுக்வெகாள்] Cறுக்கும் அரசன்
நாட்டிற்குச் வெசன்ற அக்குதிடைர ஆங்கு அவனால் கட்டப்பட்டு விடுCாயின், அது மீட்பதற்குப் கபார் 
நிகழ்வதும் Cட்டுகC கவள்விக்கு முன்பாக நிகழும். ஆனால் கபரரசு ஆட்சி என்பது தனி அரசன் 
ஒருவனின் தனிப்பட்ட இயல்புகடை]ப் வெபாறுத்தகத அல்லது, ஓர் அரச இனத்தின் வெசயகல அன்று. 
ஆககவ, இந்தியப் கபரரசுகள் குறித்துக் கூறப்படும் வெபாதுவான கருத்துக்கள் எல்லாம், குறுகிய 
காலகட்டத்தில் நிற்பன; வெபாருள் அற்றன.

அகசாகனுக்குப் பின்னர் அரியடைண ஏறியவவெரல்லாம், அரசியல் வெநறியாலும், ஒழுக்க வெநறியாலும் 
வலுவிழந் தவர்கள்!. ஆககவ அவன் Cடைறவிடைன, Cகதம் கபான்ற பிற நாட்டு Cன்னர்களின் 
புககழற்றம் இடங் வெகாண்டுவிட்டது. அத்தடைகய அரசர்களுள் ஒருவன், கலிங்க நாட்டுக் கார்கவலன். 
அவனுடைடய கல்வெவட்டுக்கள், அவன் நாட்டிற்கும் Cதுடைரக் கும் இடைடயில் நடைடவெபற்ற 
வாணிகத்திற்குச் சான்று பகர்கின்றன.

கலிங்கமும் வெதன் இந்தியாவும்

விதி, எப்கபாதும் கபால விடை]யாடிவிடகவ, அகசாகன் கடைடப்பிடித்த தர்Cம், அவன் இறப்பிற்குப் 
பின்னர், அவன் கபரரடைசச் சிதறுறச் வெசய்துவிட்டது. அவ்வடைகயில் தன்னாட்சி வெபற்ற நாடுகளில் 
கலிங்கமும் ஒன்று. அதன் அரசன் காரகவலன் (கி.மு. 200) பாண்டி நாடுவடைரயும் வெசன்று பரவிய வெபரும் 
புகழ்ச்சிக்கு உரியவனாகிவிட்டான். அங்கிருந்து குதிடைரகள், இன்தினங்கள், முத்துக்கள், நீலக்கல் 
Cட்டுCல்லாCல், அவற்டைறச் சுCந்து வந்த யாடைனகளும் கப்பல்களும் அவனுக்குப் பரிசுப் 
வெபாருட்க]ாகக் கிடைடத்தன். குதிடைரகடை]யும், யாடைனகடை]யும், Cாணிக்கங்கடை]யும் ஏற்றிக் வெகாண்டு,
வியத்தகு யாடைனக் கப்பல்களும் வெகாண்டு வரப்பட்டன. முத்துக்கள், நீலCணிகக]ாடு இவற்டைறயும் 
பாண்டிய அரசன் அனுப்பிடைவத்தான். (அப்¦ுத அசரியம் அத்தினாவன் பாரிபுரம் யு(ப்) வெதன்¦ ¦ 
¦தி. ரத்ன (Cா) நிகம். பண்டரா5ா எதானி அவெனகானி முதCணிரத்னாளி ¦ராபயதி இத்¦ சத் ச) 
(¦திகும்பா கல்வெவட்டுக்கள் ; J.B. 0. R. S. iv. 401)

58



9. வழக்கில் உள்] பழந்தமிழ்ப் பாக்கள்

பாக்களின் கதாற்றம் :

பாக்கள், வெபாதுவாக, கடவுள்கடை]யும், காவலர் கடை]யும் பாராட்டும் புகழுடைரகக]ாடு பிறந்தன. 
எப்வெபாழுவெதல்லாம், வழிபாட்டு வெநறி ஒன்று நிறுவப்படுகிறகதா, அல்லது ஓர் அரசகுலம் 
கதான்றுகிறகதா, பாணர் முதலாம் புகழ் பாடுவார் அவற்டைறப் பாராட்டிப் பாடுவதன் மூலம் 
அக்கடவுள்களின் அக்காவலர்களின் அரவடைணப்டைபப் வெபறத் வெதாடங்கினர். கவதங்கள் கபாலும் 
சCயப் பாக்களின் திறனாய்டைவ விடுத்துப் பார்த்தால், எந்த ஒரு வெCாழியிலும், சCயச்சார்பற்ற பாட்டு, 
அம்வெCாழி கபசும் அரசன், பாராட்டத்தக்க கபார் வெவற்றிகடை]ப் வெபறும்கபாது பாடத் வெதாடங்கப் 
வெபறுகிறது என முடிவு வெகாள்]லாம். பாணர் முதலாம் இரவலர்கள், இடைறச்சி மீன் பாலும், இனிய 
Cதுவின் பாலும் தணியா கவட்டைகயுடைடயராய், எப்கபாதும் அடைரப்பட்டினி கயாடிருப்பர். காதல், 
கபார் ஆகிய துடைறகளில் Cன்னர்களும், குறுநிலத் தடைலவர்களும் வெபறும் வெபஞ்வெசயல்கடை]ப், 
பாக்களில் டைவத்துப் பாராட்டுவதன் மூலம், இடைறச்சிடையயும், இனிய Cதுடைவயும் வெபற முயற்சிப்பர். 
தமிழ்க் கவிடைதக்கடைல, பிறந்த வழி வெதளிவாக, உறுதியாக, இதுகவ.

நன்மிகப் பழம் பாடல்கவெ]ல்லாம், உண்டைCயில் கபச்சு வழக்கிலிருந்த திருந்தாக் 
கிடை]வெCாழிகளிகலகய இருந்தன. சCஸ்கிருத வெCாழி, சCஸ்கிருதCாக (அதாவது வெசப்பம் 
வெசய்யப்வெபற்று, Cரபுவழி வெநறிப்படுத்தப்பட்டு, கண்டிப்பான இலக்கண விதிமுடைறகளின் கீழ்க் 
வெகாண்டு வரப்பட்ட நிடைல) திருந்திய வடிவCாக ஆக்கப்பட்டு கவதCந்திரங்களின் யாப்பு முடைறகளும்,
இலக்கிய Cரபுகளும் கதான்றுவதற்கு முன்னர்ப், பல நூறு ஆண்டுகாலம் வழக்கில் இருந்திருக்க 
கவண்டிய சCஸ்கிருத நாகடாடிப்பாடல்கள் அழிந்துபட்டது கபாலகவ, அப்பழந் தமிழ்ப் பாடல்களும்,
அழிந்து கபாயின. கவத Cந்திரங்கள், Cாக்ஸ் முல்லர், வெவறியுணர்கவாடு வி]க்குவது கபால், ‘'குழந்டைத
நிடைல Cானுடத்தின் வெபாரு]ற்ற உ]றல்” அன்று. அம்Cந்திரங்களின் வெCாழிநடைட “புலடைC நலம் 
வாய்ந்த இலக்கிய வெCாழி நடைட’, ‘'Cதகுரு, வழிபாட்டு இடைசப் பாணர்களுக்கிடைடகய, தடைலமுடைற 
தடைலமுடைறயாகக் வெகாண்டுவரப்பட்ட வெசயற்டைகயாக வழக்கிறந்து கபானதாக்கப்பட்ட பழம் வெபரும் 
வெCாழி (A Macdonell. Sans. Lit. P. 20.) கவறு நடைடயில் வெசால்வதானால், கவதவெCாழி, பாதிரி முதல் 
படைறயன் வடைரயான, எல்லா நிடைலயில் உள்]ாராலும் கபசப்பட்ட ஒரு வெCாழி அன்று. அது ஒரு ‘'கதவ 
பாடைஷ'’. அது கபாலகவ, இப்கபாது நாம் வெபற்றிருக்கும் பழந்தமிழ்ப்பாடல்கவெ]ல்லாம், ஒப்புகநாக்க, 
பிறபட்ட கால இலக்கிய வ]ர்ச்சியிடைனக் காட்டுவனவாம். அவற்றின் வெCாழிநடைட, சாதாரண 
Cக்களின், கபச்சு நடைடயன்று. நனிமிகத் திருத்தம் வெபற்ற, Cரபுவழிப்படுத்தப்பட்ட இலக்கிய 
நடைடயாகும். இப்பழம்பாடல்கள், யாப்பிலக்கண விதிகளின் கட்டுப்பாட்டிற்கு உறுதியாக 
அடங்கியிருப்படைவ. இலக்கிய Cரபுகளின், நனிமிக உயர்ந்த பல்கவறு விதிமுடைறகடை] வி]க்கிக் 
காட்டவல்லன.

இலக்கியக் கிடை]வெCாழிகள்

தமிழ் அரச இனங்கள் மூன்றம், வெதன்னிந்தியா, ஸ்ரீ ராCனால் அடைCதியுறப் வெபற்ற பின்னர், ஆட்சிக்கு 
வந்திருக்க கவண்டும் என நான் கருதுகின்கறன். இம்மூன்று இனங்களில், பாண்டிய அரச இனம், Cதுடைர
நாடு என, இன்று நாம் அடைழக்கும் பகுதியில் ஆண்டிருந்தது. இந்நாடு, தமிழகத்தின், இருதயம் கபாலும் 
டைCய இடCாகும். முழுக்க முழுக்க CருதCாககவ (விடை] நிலCாககவ) இருக்கும் கசாழ நாடு 
கபாலகவா, வெபரும் பகுதி குறிஞ்சியாக (Cடைல நாடாக) இருக்கம் கசர நாடு கபாலகவா அல்லாCல், 
பாண்டியநாடு, ஐந்திடைணக்காதல் பாடல்களும், அடைவ ஒவ்வெவான்வெறாடும் உறவுடைடயவாய, 
ஐந்திடைணப் கபார்ப் பாடல்களும் எழுவதற்கு ஏற்புடைடய, ஐந்திடைணக்கும் உரிய 
வாழிடங்கடை]க் வெகாண்டிருந்தது. ஆககவ, தமிழிலக்கிய வ]ர்ச்சியின் நடுவிடCாக, இலக்கிய 
நடைடத்தமிழ், அதாவது வெசந்தமிழ் வழங்கும் இடCாக Cதுடைர சிறந்து உயர்ந்தது வியப்புக்கு உரியதன்று. 
வெசந்தமிழ் நாட்டைட அடுத்திருந்த, அவ்வந் நிலத்துக்கக உரிய கிடை]வெCாழிகள் வழக்கில் இருந்த 
பன்னிரண்டு Cாவட்டங்கள் குறித்துத் தமிழ் இலக்கணங்கள் ' குறிப்பிடுகின்றன. (வெசந்தமிழ் கசார்ந்த 
பன்னிரு நிலம்". வெதால்காப்பியம் : வெசால்லதிகாரம் : 9:3) நன்கு வெதரிந்த ஒரு தமிழ்ப் பாட்டு, அச் 
வெசந்தமிழ் வழங்கும் பன்னிரு நாட்டைடயும், வெதன்பாண்டி, குட்டம், குடம், கற்கா நாடு, கவணாடு, 
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பூழிநாடு, பன்றி நாடு, அருவாநாடு, அருவா . வடதடைல நாடு, சீதநாடு, CடைலயCா நாடு, கசாழ நாடு என 
வரிடைசப்படுத்திக் காட்டுகிறது.

"வெதன்பாண்டி, குட்டம், குடம் கற்கா, கவண், பூழி , 
பன்றி, அருவா, அதன் வடக்கு , நன்றாய 
சீதம், Cலாடு, புனல் நாடு, வெசந்தமிழ்கசர் 
ஏதம் இல் பன்னிரு நாட்டு எண்"

வெதால்காப்பிய உடைரயாசிரியராய கசனாவடைரயர், வெதன்கிழக்கிலிருந்து வரிடைசப்படுத்தத் வெதாடங்கி, 
வெபாங்கர் நாடு, ஒளிநாடு, வெதன்பாண்டி நாடு, குட்டநாடு, குடநாடு, பன்றி நாடு, கற்கா நாடு, சீத நாடு, 
பூழிநாடு, Cடைலநாடு, அருவா நாடு, இறுதியாக அருவாவடதடைல நாடு என முடிக்கிறார். இறுதியாகக் 
கூறப்பட்டது. வெதால்காப்பியர் காலத்திற்குப் பின்னர்த் வெதாண்டைட நாடு என்றும், வட இந்திய 
எழுத்தா]ர்க]ால் திராவிடம் என்றும் அடைழக்கப்பட்ட நாடாகும்.

ஓரிடத்தில் வழங்கும் வெCாழி, ஏடைனய இடங்களில் வழங்கும் வெCாழிகடை]ப் கபாலகவ, சிறந்ததும் 
ஆம். அல்லது சிறப்பற்றதும் ஆம், ஆதலாலும், இலக்கியத்தமிழ், முதன் முதலில், பாண்டி நாட்டில் 
கCற்வெகாள்]ப்பட்டது ஆதலாலும், அவ்விலக்கியத் தமிழ், பிற நாடுகளில் பாக்களில் 
கCற்வெகாள்]ப்பட்டகபாது, ஆங்கு வழக்கிலிருந்த, அந்நிலத்துக்குரிய வெசாற்கள் சில, அப்பாக்களில் 
இடம் வெபற்றன. ஆதலாலும், தமிழ்நாடு, இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டடிருந்தது வெகாண்டு, வெபாதுவாகக் 
கருதப்படுவது கபால, பாண்டிய நாட்டில் வழங்கிய தமிடைழவிட உயர்ந்தது என்பது வெபாரு]ாகாது.

வெதாடக்ககாலப் பாக்கள் அடைனத்தும் அழிந்துவிட்டன

இப்கபாது வழக்கில் உள்] படைழய வெசய்யுட்களின் பண்பாகிவிட்ட திருந்திய இலக்கண இலக்கிய 
Cரபுகள் எல்லாம் இடம் வெபறுவதற்கு முன்கப, எண்ணற்ற பாக்கள் இயற்றப்பட்டிருக்க கவண்டும். 
நான் அடிக்கடி, கCற்ககாள் காட்டும் அந்த ஐந்திடைணப்பாக்களில், ஒவ்வெவாரு திடைணப் பாட்டும். 
அந்தந்தத் திடைணக்கக உரிய நிலத்தில், ஒரு நிலத்திலிருந்து ஒரு நிலத்திற்கிடைடகய நிகழ்ந்த Cக்கள் குடி 
வெபயர்ச்சி அவ்வந்நிலத்துப் பழங்குடி Cக்களின் சிறப்புப் பண்பாடுகடை]த் தடம் வெதரியாவாறு அறகவ 
அழித்துவிட்டு, பண்பாட்டுக் கடைல வ]ர்ச்சியில், சற்றுச்சூழல் வெசலுத்தும் ஆதிக்கத்டைத மூடி 
Cடைறத்துவிட்ட ஏற்றத்தாழ்வற்ற ஒகர நிடைலயில் நடைட கபாடும் நவநாகரீக வாழ்க்டைகடையத் 
கதாற்றுவிப்பதற்கு முன்னர், பிறந்தனவாதல் கவண்டும். இவ்வடைகப் பழம் பாடல்கள் அடைனத்தும், 
இப்கபாது அழிந்துவிட்டன. (நன்மிகப் பழம் பாடல்களின் Cாதிரிக]ாக, இப்கபாது நாம் வெபற்றிருக்கும்
பாக்களுக்குக், கிறிஸ்துவ ஆண்டின் வெதாடக்கத்திற்கு மிக மிக முற்பட்ட காலத்டைத வகுக்க இயலாது. 
அப்படைழய இலக்கியங்கவெ]ல்லாம் ஏன் . Cடைறயலாயின? ¦ாரப்பா, வெCாகஞ்கசாதரகராக்களில் 
நிகழ்ந்த அண்டைCக்கால அகழ்வாராய்ச்சிக]ால் வெதரிய வருவதுகபால், இந்தியர்களுக்குக் கி.மு. 3000 
அல்லது 4,000 கபரிலும் மிகப் படைழய காலத்திகலகய எழுதத் வெதரிந்திருந்தது என்றாலும், நிலப்படைடத் 
துடைணத்தடைலவர், திரு. வாடல் கஷா (Lient col. Waddel show) அவர்க]ால் வெபாரு]ாயப்பட்ட, சிந்து 
வெவளிப்படைழய கல்வெவட்டுக்களின் படி, எழுத்துக்கடைல, நீண்ட காலம் வடைர, அரச வீரர்களின் வெவற்றிச் 
வெசயல்கடை] வரிடைசப்படுத்தி எண்ணப் பயன் பட்டகதயல்லாCல், இலக்கியப் 
பணிக்காகப் பயன்படுத்தப்படவில்டைல என்படைத நாம் நிடைனவில் வெகாள்]ல் கவண்டும். கவத 
Cந்திரங்களின் வெதய்வீகத் தன்டைCயும் ஆரியவர்த்த ஆரியர்கடை] நிடைனவுப்பாடைற மீது வெபாறிக்க 
அல்லது வெசய்யுள் வடிவில் தரத் தூண்டவில்டைல. சCயச் சார்பற்ற இலக்கியங்கள், இலக்கியத் 
திறனாய்வா]ர்கள், அவற்றின் சிறப்புகடை]ச் சுட்டிக்காட்டி, Cனித நிடைனவாற்றல் குடைறவால் Cடைறந்து 
கபாவதிலிருந்து, அவற்டைறக் காக்க கவண்டிய விருப்பத்டைதத் வெதரிவித்த நிடைலயில்தான், ஓடைல அல்லது
காட்டு Cரப்பட்டைடகள் மீது எழுதப்பட்டன. இவ்வடைகயில், மிகவும் பழிக்கப்படு திறனாய்வா]ர்களும்,
நாகரீக வ]ர்ச்சியில், பயனுள்] ஒரு வெசடைலச் வெசய்தவர்க]ாயினர். சிறந்த திறனாய்வா]ராம் 
வெதால்காப்பியர் துடைண இல்லாCல், பழந்தமிழர் வாழ்க்டைக ஓவியத்டைத, Cறுவலும் வடைரந்திருக்க 
நம்Cால் இயன்றிராது. ஆககவ இலக்கியத் திறனாய்வா]ர்கள், குறிப்பாக இந்தியாவில் நாகரீக 
வ]ர்ச்சிக்கு மிகச் சிறந்த பணிபுரிந்துள்]னர். பிற நாடுகடை]ப் கபாலகவ, தமிழ்நாட்டிலும், பண்டைடத் 
தமிழ்ப் புலவர்கள், பறடைவகடை]ப் கபாலத் தங்கடை] அறகவ Cறந்து பாடினார்கள். ஆரியர்கள் , 
வெதன்னிந்தியாவில் வந்து வாழத் வெதாடங்கியது Cட்டுCல்லாCல், தமிழ்வெCாழி, தமிழிலக்கியங்கடை]க் 
கற்று அம்வெCாழி இலக்கணங்கடை]யும் அம்வெCாழியில் யாக்கப்பட்ட பாக்கடை]யும் ஆராயத் 
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வெதாடங்கிய பின்னகர இலக்கியத்தின் மீது எழுத்துக்கடைல வெபாறிப்பதான தமிழ் இலக்கியம் எழுத்து 
வடிவம் வெபறத் வெதாடங்கி, ஒருசில காலம் வடைரயாவது அழியாதிருக்கும் நிடைலடையப் வெபற்றது.

நனிமிகப் படைழய தமிழ் இலக்கியங்கடை]வெயல்லாம் அழிந்து விட்டன. முதன் முதலில் எழுதப்பட்ட 
தமிழ்ப் பாக்கள் ஒவ்வெவான்றும், ஒரு சில வரிகடை]கய வெகாண்ட சின்னம் சிறு பாக்கக] எனக் 
வெகாள்]லாம். அதற்குப் பிற்பட்ட காலத்திலும், நான்கு வரிகளிலிருந்து இருபது அல்லது முப்பது 
வரிகடை]க் வெகாண்ட பாக்கக] வெதாடர்ந்து இயற்றப்பட்டன. சில நூறு வரிகடை]க் வெகாண்ட 
பத்துப்பாட்டுப் பாக்கள், கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில்தான், கதான்றத் தடைலப்பட்டன. ஆரிய 
இலக்கியங்கள், தமிழின் கCதகவிடைன கCலும் வ]ப்படுத்தத் வெதாடங்கிய பின்னகர, நீண்ட 
காவியங்கள் எழலாயின. பரசுராCர்காலந் வெதாட்டு, தங்கடை] ஆரியத் தன்டைCயராக ஆக்கிக் 
வெகாண்டதன் காரணத்தால், தங்கடை]ப் பிரம்Cராக்கதர் எனக் கூறிக் வெகாண்ட, ஒரு சில 
வெதன்னிந்தியரால், ஆரிய நாகரீகம் பின்பற்றப்பட்ட நிடைலயிலும், இராம் - இராவணப் கபாருக்குப் 
பிறகும், Cறுபடியும் Cகாபாரதப் கபாருக்குப் பிறகும், ஆரிய நாகரீகத்டைதப் பின்பற்றும் வெதன்னாட்டவர் 
எண்ணிக்டைக உயர்ந்துவிட்ட நிடைலயிலும், பழந்தமிழ்ப்பாக்கள், ஆரிய ஆதிக்கம் சிறிதும் இன்றி, அகத 
நிடைலயில் பல நூறு ஆண்டு காலம் வெதாடர்ந்து இருந்து வந்துள்]ன. காரணம், வெதன்னாட்டு 
ஆரியர்களும், வெபரும்பாலான தமிழர்களும், கவதகாலத்தில், வட இந்திய ஆரியர்களும், வட இந்திய 
தஸ்யுக்களும் கபாலகவ, தங்கள் தங்கள் நாகரீகச் சாதடைனகளிலும், வழிபாட்டு வெநறிகளின் 
சிறப்புகளிலும், ஒருவகராடு ஒருவர் வெபருமிதம் வெகாண்டு வழாலாயினர்.

சCஸ்கிருதச் வெசல்வாக்கிலிருந்து விடுபட்ட படைழய தமிழ்ச் வெசய்யுள் :

தமிழர் வாழ்க்டைக , தம்முடைடய கபாக்கின் ஒகர சீரான ஒழுங்கு நடைடயிடைனச், சCஸ்கிருதத் தன்டைC 
வாய்ந்த எதனாலும், தீண்டப்படாCல், பல நூறு ஆண்டுகள், கடைடப்பிடித்துச் வெசன்றது. படைழய தமிழ்ச் 
வெசாற்க]ஞ்சியம், தமிழ் கCடைதகளின் உள்]ங்கடை]த் தம்Cால் Cட்டுகC வெதாடவல்ல கருத்துக்கடை] 
வெவளிப்படுத்த, முற்றிலும் தகுதி வாய்ந்ததுவாதலின், படைழய தமிழ் இலக்கியங்களில், ஒரு சில 
சCஸ்கிருதச் வெசாற்கள் Cட்டுகC இடம் வெகாண்டன. தமிழர் களில் வெபரும்பிரிவினர், ஆரியப் 
பழக்கவழக்கங்கள், ஆரிய வாழ்க்டைகத் தத்துவங்க]ால் பாதிக்கப்படாCல், தங்கள் படைழய 
வழிகளிகலகய வாழ்ந்து வந்தனர். ஆககவ, தமிழ்நாட்டில், தமிழர் வாழ்க்டைக நீகராட்டம் வெதன்னாட்டு 
ஆரியர் வாழ்க்டைக நீகராட்டம் என்ற, தங்கள் நீர்த் தாடைரகடை] ஒன்றுகலக்கவிடாத, அடுத்தடுத்த கநர்க் 
ககாட்டில் ஓடிய இரு நீகராட்டங்கள் இருந்தன. தமிழரின் சிறப்பியல்பு, ஆரியரின் சிறப்பியல் கபாடு, 
முற்றிலும் கவறு பட்டது. தமிழர், காணும் இந்நிலவுலடைக, உண்டைC என ஏற்று, உலகவாழ்க்டைக 
இன்பத்தில் Cனநிடைறவு கண்டனர். அழிக்கலாகாக் காதல் தூண்டுதல், கபாரின் வெவறிவெகாண்ட Cகிழ்ச்சி,
Cகளிர்பால் வெபருங்காதல், படைகவர்பால் வெபரும் வெவறுப்பு, முடைறகய, அகம், புறம் என 
அடைழக்கப்படும் இடைவ அவர் பாட்டின் கருப்வெபாரு]ாதற்குப் கபாதுCானடைவ ஆகும். ஆரியர்கள், 
குறிப்பாக ஆக்க அழிவுகளுக்கிடைடகய ஆன இறுதிப் கபாராட்டCாம் பாரதப் வெபரும் கபாருக்குப் 
பிற்பட்ட காலத்து ஆரியர்கள், Cண்ணுலக, விண்ணுலக இன்பங்களின் வெவற்று ஆரவாரங்கடை]ப் 
கபார்கள், கணப்வெபாழுது கதான்றி அழியும் காதலின்பம், கCற் வெகாண்டாடைர அழித்துச் சாம்பலாக்கும் 
கபாரின்பால் வெபருCகிழ்ச்சி ஆகியவற்றின் பால் மிகப்வெபரிய வெவற்று ஆரவாரங்கடை] நிடைனந்து 
நிடைனந்து ஏங்குவாராயினர். பிறப்பு, இறப்பு, மீண்டும் பிறப்பு என்ற வாழ்க்டைகச் சக்கரத்திலிருந்து 
விடுதடைல வெபறுதற்கான வழிமுடைறகடை] இடைடவிடாது ஆராய்ந்து வந்தனர். அது பற்றிய ஆழ்ந்த 
சிந்தடைன, அவர் உள்]த்தில், என்றும் அழியாப் வெபருCாற்ற Cாம் டைவராக்கிய உணர்டைவ, அதாவது 
பற்றற்ற நிடைலயிடைனத் கதாற்றுவித்துவிட்டது. ஆதலால், அழிகபறுடைடய வாழ்க்டைக இன்பத்டைதத் 
துறப்பது, கால், இடங்களின் கட்டுப்பாடற்ற, அழியாப் வெபருவாழ்வின் நிடைலகபறுடைடய கபரானந்த 
நுகர்விற்குக் வெகாண்டு வெசல்லும் என்ற நம்பிக்டைககயாடு, டைவஷ்ணவர்கள், டைசவ ஆகமிகள், டை5னர்கள், 
வெபௌத்தர்கள் ஆகிய டைவதீகர்களிடைடகய சந்நியாச வாழ்க்டைக முடைற வ]ரலாயிற்று. பழந்தமிழ்ப் 
புலவர்கள், இந்நிலவுலக வாழ்வினர். அவ்வுணர்வுடைடயவர் Cக்கள் உணர்ந்தவாகற, வாழ்க்டைகயின் 
நடைடமுடைற இயல்புகடை], அழியா ஓவியங்களில் வடித்துக் காட்டினர். கவத காலத்துப் பிந்திய 
ஆரியர்கள், Cண்ணுலக வாழ்வின் பிடிப்பிலிருந்து, பருத்திக் கம்ப]ம் கபால் விடுதடைல வெபற்றுத் 
தருவதும், ஞாயிறும், திங்களும், ஏன், Cண்ணும் விண்மீன்களும் புகுந்து ஒளிகாட்ட Cாட்டாப் 
கபருலகிற்குச் வெசன்றவர்க்கு Cட்டுகC. கCலான அழியாப் வெபருநிடைல தரவல்லதுCான, படிப்படியாக 
வ]ர்ந்து நிற்கும், கட்புலனாகக் கருத்துக்களுக்கு உரியராயினர். காணும் இந்நில உலடைகப் வெபாறுத்த 
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வடைரயில், தமிழரின் Cனப்கபாக்கு, எதிலும் நலகC காணும் நம்பிக்டைக உடைடயதாக, ஆரியரின் 
Cனப்கபாக்கு, எதிலும், துன்பகC காணும் நம்பிக்டைக அற்றதாக அடைCந்துவிட்டது. அன்டைறய 
தமிழர்கள், கடுடைCயான சாதிப்பிரிவுக]ால் பிரிக்கப்படவில்டைல. ஆனால், ஆரியர்கள் நான்கு வருணத் 
தடைலவர்க]ாகப் பிரிவுற்றிருந்தனர். படைழய தமிழ்ப் பாக்களின் Cரபு சCஸ்கிருதப் பாக்களின் 
Cரபிலிருந்து முற்றிலும் கவறுபட்டிருந்தது. ஆககவ, வெபரும்பாலான தமிழர்களும், வெதன்னாட்டு 
ஆரியர்களும், Cற்றவர் பண்பாட்டு நாகரீக நிடைலடையப் பாதிக்காத வடைகயில், அவரவர்க்குரிய தனி 
வாழ்க்டைக முடைறயில் வாழ்ந்து வரலாயினர். பழந்தமிழ்ப் பாடல்களில் வெபரும் பகுதி அழிந்துவிட்டன 
என்றாலும், கிறித்துவ ஆண்டுக்குப் பிறகும், சில ஆண்டுகாலம், சCஸ்கிருத நாகரீகம், 
தமிழ்ப்புலவர்களின் உள்]த்டைத ஆட்வெகாண்டுவிடவில்டைல என்படைத உறுதி வெசய்வதற்குப் கபாதிய 
பாக்கள் இன்னமும் உள்]ன.

வெதாடைக நூல்கள்

கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலும் அதற்குப் பிற்பட்ட நூற்றாண்டுகளிலும், பழந்தமிழ்ப்பாக்களில், Cறந்து 
கபாகாம்ல நிடைனவில் நின்ற எல்லாப் பாக்களும், பல்கவறு வெதாடைக நூற்களில் ஒன்று 
வெதாகுக்கப்பட்டன. கநரிடைடயாக அல்லது ஒருவடைகயில் கபாகராடு வெதாடர்புடைடய நானூறு 
எண்ணிடைனக் வெகாண்ட, வெவவ்கவறு அ]வுடைடய பாக்கள், புறநானூறு என்ற தடைலப்பின் கீழ்த் 
வெதாகுக்கப்பட்டன. அன்பின் ஐந்திடைண ஒழுக்கத்கதாடு வெதாடர்புடைடய அகப்பாடல்கள், ஒவ்வெவாரு 
வெதாடைகயிலும் இடம் வெபறும் பாக்களின் அடிகள் எண்ணிக்டைகடைய அடிப்படைடயாகக் வெகாண்டு, மூன்று 
வெதாடைக நூல்களில் வெதாகுக்கப்பட்டன. ஒவ்வெவாரு வெதாடைக நூலும் சரியாக , நானூறு, நானூறு 
பாக்கடை]க் வெகாண்டனவாக, குடைறவான அடிகடை]க் வெகாண்டடைவ குறுந்வெதாடைக என்ற வெதாடைகயிலும்,
எண்ணிக்டைகயில் இடைடநிடைலயான அடிகடை]க் வெகாண்டடைவ நற்றிடைணயிலும், நிடைறந்த அடிகடை]க் 
வெகாண்டடைவ வெநடுந்வெதாடைக அல்லது அகநானூற்றிலும் வெதாகுக்கப்பட்டன. வெதாடைக நூல்கடை]த் 
வெதாகுத்தவர்கள், ஒவ்வெவாரு வெதாடைகக்கும் ஒன்று கூடுவகதா, ஒன்று குடைறவகதா இல்லாCல், 
வெசவ்வெவண்ணாக, நானூறு பாக்கடை] எவ்வாறு வெபற்றார்கள்? நானூறு என்ற வெசவ்வெவண் கிடைடக்க, ஒரு 
சிலவற்டைற அவர்கக] இயற்றிக் வெகாண்டார்க]ா? அல்லது சிலவற்டைறக் கழித்து விட்டார்க]ா? என்ற 
வினாக்களுக்கு விடைட காண்பது இயலாது. ஒவ்வெவாரு வெதாடைகயிலும் இடம் வெபற்றிருக்கும் பாக்கள் 
அடைனத்தும் ஒகர காலத்தன அல்ல. அப்பாக்களில் இடம் வெபற்றிருக்கும் வெCாழிநடைட கருப்வெபாருள், 
உவC உருவக அணிவடைககள், உள்ளுடைறப் வெபாருள்கடை]க் கருத்தில் வெகாண்டு Cதிப்பீடு வெசய்தால், 
அவற்றில் பிற்காலப் பாக்களிலிருந்து பழங்காலப் பாக்கடை], கவறுபிரித்துக் காண்பது இயலாத 
ஒன்றன்று. உதாரணத்திற்குப், பழம் பாடல்களில் சCஸ்கிருதச் வெசாற்கள் வெபரும்பாலும், அறகவ இடம் 
வெபறவில்டைல. கூறப்பட்டிருக்கும் பழக்க வழக்கங்கள் ஐந்திடைண நிலங்களுக்கக உரிய, பண்டைடத் 
தமிழ்ப் பழக்க வழக்கங்க]ாம். கூறப்பட்டிருக்கும் Cரவடைட, Cாவடைடகள் இந்நிலங்களுக்கக 
உரியடைவ : கூறப்பட்டிருக்கும் மூட நம்பிக்டைககளும், தமிழ்த்தன்டைC வாய்ந்தடைவ, ஆரியத் தன்டைC 
வாய்ந்த அன்று. ஆரியக் காவியக் கற்படைனகள் பற்றிய குறிப்பு எதுவும் அறகவ இடம் வெபறவில்டைல. 
எல்லாவற்றிற்கும் கCலாக, அக்காலப் பாவா ணர் எவரும் புராCணர் அல்லர். கி.பி. முதல் 
ஆயிரத்தாண்டின் முற்பாதியின் இறுதி நூற்றாண்டில், பிராCணர்கள், தமிழ்ப்பாக்கடை] இயற்றத் 
தடைலப்பட்டனர். அவர்கள் ஆண்டாண்டு காலCாக இருந்து வந்த தமிழிலக்கிய Cரபுகடை], உறுதியாகப் 
பின்பற்றி வந்தாலும், ஆரிய . எண்ணங்கள், வெகாள்டைககள், நம்பிக்டைககள், மூடநம்பிக்டைக கள், பழக்க 
வழக்கங்கள் ஆகியடைவ. தங்கள் பாக்களில் நுடைழந்து இடம் வெபற்றுவிடுவடைத அவர்க]ால் தடுக்க 
முடியவில்டைல. வெசன்டைனப் பல்கடைலக்கழக ஆராய்ச்சி Cாணவர்கள், இப்வெபாருள் பற்றிய 
ஆராய்ச்சியிடைன கCற்வெகாண்டு அப்பாக்களில் கிடைடக்கும் அகச்சான்றுகடை] நுண்ணியதாக Cதிப்பீடு 
வெசய்து, இந்த ஆயிரத்து அறுநூறு (அகம், புறம், குறுந்வெதாடைக, நற்றிடைண) பாக்களில், பழம் வெபரும் 
பாக்கடை]ப் பிற்பட்ட காலத்துப் பாக்களிலிருந்து கவறுபடுத்திக் காண்பது விரும்பத்தக்கது. 
கவண்டத்தக்கது. ஆனால், அத்தடைகய விரிவான ஆராய்ச்சி இல்லாCகல கூட, இப்பாக்கடை] 
நுணுக்கCாகப் படிக்கும் எவரும் இப்பாக்கள், நீண்ட கால அ]வில், குடைறந்தது ஐந்நூறு ஆண்டு கால 
அ]வில் பாடப்பட்டுள்]ன என்படைத Cன நிடைறகவாடு காண்பர் என்பதில் நான் உறுதியாக 
இருக்கிகறன்.

அகநானூறு
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இத்வெதாடைக நூல்களில், அகநானூறு, உக்கிரப் வெபருவழுதி ஆடைணப்படி, இடைறயனார் அகப்வெபாருள் 
உடைரயாசிரியர் கூற்றுப்படி, அகப்வெபாருள் சூத்திரம் அறுபதின் உண்டைCப் வெபாருள் காணும் புலவர் 
குழாமுக்கு, ஊடைCயாக இருந்தும் தடைலடைC தாங்கிய உருத்திர சன்Cனால் வெதாகுக்கப்பட்டது ஆதலின், 
அது முதன் முதலில் வெதாகுக்கப்பட்ட வெதாடைக நூல் ஆகும். அப்பாக்கள் அடைனத்தும், திருCண உறவுக்கு 
முற்பட்ட , திருCண உறவுக்குப் பிற்பட்ட, காதல் நிகழ்ச்சி கடை]க் கருப் வெபாரு]ாகக் வெகாண்டுள்]ன. 
அப்பாக்களில், மூன்று, எழுதிகயார் வெபயர் அறியப்படாதன. ஏடைனய பாக்கள், சிலர் 
பண்டைடக்காலத்டைதச் கசர்ந்தவராகவும், ஏடைன கயார், நான்கு, ஐந்தாம் நூற்றாண்டுகடை]ச் 
கசர்ந்தவராகவும், உள்] 142 புலவர்க]ால் பாடப்பட்டுள்]ன. அப்பாக்கள், அடைவ பாடப்பட்டகபாது 
சிறப்புற்றிருந்த அரசர்கள், குறுநிலத் தடைலவர்கள் பற்றிய, பாராட்டத்தக்க கபரரசர்கள், வெபரிய 
வள்]ல்களின் வரலாறுகடை] எழுதத் துடைண புரியவல்ல குறிப்புகடை] உள்]டக்கிய எண்ணற்ற 
உவடைCகடை]க் வெகாண்டுள்]ன. அவற்றிலிருந்து Cக்களின் அன்றாட வாழ்க்டைக பற்றிய 
வெசய்திகடை]யும் வெபறலாம். இத்வெதாடைகயில் உள்] பாக்கள், 13 அடிகளிலிருந்து 37 அடிகள் வடைர என 
அ]வால் கவறுபட்டுள்]ன. முதற்காட்சி யிகலகய வெகாள்ளும் காதல், அக்காதல் வெதாடர்பான 
நிகழ்ச்சிகடை]க் கூறும் குறிஞ்சி, காதலர்களிடைடகய பல்கவறு காரணம் குறித்து நிகழும் பிரிவுகடை]யும், 
பிரிவு இறுதியில் இருவரும் ஒன்றுபடும் கூட்டத்டைதயும் கூறும் முல்டைல, பாடைல, வெநய்தல், பரத்டைதயர் 
இடைடயீட்டால் Cண வாழ்க்டைகயில் இடம்வெபறும் ஊடல், கூடல்கடை]க் கூறும் Cருதம் ஆகிய 
அகப்வெபாருள் குறித்த ஐந்து தடைலப்புகளும் இத்வெதாடைக நூலில் வி]க்கப்பட்டுள்]ன. இப்பாக்கள், 
ஒருவடைக வெசயற்டைக முடைறயில் வரிடைசப்படுத்தப்பட்டுள்]ன. 1 முதல் 399 வடைரயான பாக்களில் 
ஒற்டைறப்படைட எண்ணுள்] பாக்கள் பாடைலத்திடைண குறிக்கின்றன. 4 முதல் 394 வடைரயான பாக்களில் 4 
என்ற எண் வெகாண்டு முடியும் எண்ணுடைடய பாக்கள் முல்டைலத் திடைண குறிக்கின்றன. அதுகபாலகவ 6 
முதல் 396 வடைரயான பாக்களில் 6 என்ற எண் வெகாண்டு முடியும் எண்கடை]க் வெகாண்ட பாக்கள் 
Cருதத்திடைண குறிக்கின்றன. 2 முதல் 398 வடைரயான பாக்களில், 2, 8, என்ற எண்களில் முடியும் பாக்கள் 
குறிஞ்சித் திடைண குறிக்கின்றன. பத்து என்ற எண் வெகாண்டு முடியும் எண்கடை]க் வெகாண்ட பாக்கள் 
வெநய்தல் திடைண குறிக்கின்றன. ஆக, இடைறயனார் அகப்வெபாருளுக்கு உடைரக்கப்பட்ட உடைரகளுள் 
ஏற்புடைடய உடைர எது என்படைத Cதிப்பீடு வெசய்த அந்த ஊடைCப்பிள்டை], தன் வெதாடைக நூல் பாடல்கடை] 
வரிடைசப்படுத்தும் கபாது, ஒரு சீராக எண்ணும் அறிவும் வெகாண்டிருந்தான் கபாலும்!

குறுந்வெதாடைகயும் நற்றிடைணயும் :

குறுந்வெதாடைகயில் இடம் வெபற்றிருக்கும் பாடல்கள் நான்கடி முதல் எட்டடி வடைரயானடைவயாகவும், 
நற்றிடைணயில் இடம் வெபற்றிருக்கும் பாடல்கள், ஒன்பது முதல் பன்னிரண்டு 
அடிவடைரயானடைவயாகவும் உள்]ன. என்பது ஒன்றினாகலகய அகநானூற்றிலிருந்து இடைவ 
கவறுபடுகின்றன. இம்மூன்று வெதாடைக நூல்கடை]யும், ஒன்றிலிருந்து ஒன்டைற கவறுபடுத்திக் காட்ட, 
அவற்றின் பாக்களின் கருப்வெபாருளில் எதுவும் இல்டைல. எல்லாப் பாக்களுகC, க]வு, கற்பு, என்ற இரு 
நிடைலக் காதல்கடை]யும் கூறுகின்றன. அரசர்கள், குறுநில Cன்னர்கடை]க் குறிப்பிடுகின்றன. தமிழர் 
வெகாள்டைககள், வாழ்க்டைக அடைCப்புகள் பற்றிய குறிப்புகள் நிடைறயக் வெகாண்டிருந் தாலும், ஆரியக் 
கடவுள்கள் ஆரிய நம்பிக்டைககடை] அருகிகய குறிப்பிடுகின்றன. ஐந்திடைணப் பாடல்கடை]த் 
வெதாகுத்ததில், இவ்விரண்டிலும் எந்தவிதCான வரிடைச முடைறயும் கCற் வெகாள்]ப்படவில்டைல. 
நற்றிடைண, பன்னாடு தந்த Cாறன் வழுதி ஆடைணயாலும், குறுந்வெதாடைக, பூரிக்ககா ஆடைண யாலும் 
வெதாகுக்கப்வெபற்றன. இருவருகC, வெபரும்பாலும் ஆறாவது நூற்றாண்டைடச் கசர்ந்த அரசர்க]ாவர்.

புறநானூறு :

புறநானூற்றுப் பாடல்கள் நானூறும், யாருடைடய ஆடைணயின் கீழ், யாரால் வெதாகுக்கப்வெபற்றன என்பது 
அறியப்படவில்டைல. Cற்ற வெதாடைக நூல்கக]ாடு பல வழிகளில் கவறுபடுகின்றன. முதலாவது, அடைவ, 
அரசர்கள், குறுநில Cன்னர்களின் கபார்ச் வெசயல்கள், தங்கடை]ப் பாடிய, புலவர் பாணர் கபான்றார்க்கு 
அவர்கள் வழங்கிய வெகாடைட வ]ம் ஆகியவற்டைறக் கூறுகின்றன. இரண்டா வதாகப் கபார்கள் குறித்துக் 
கூறுவகதாடு, கபாரில் உயிர் நீத்த அரசர்கள் வெகாடைடவள்]ல்கள் மீதான டைகயறுநிடைலப் 
பாடல்கடை]யும் வெகாண்டு]து. முதல் பாதிப்பாக்கள், கபார்கள் குறித்தும் அடுத்துள்] பாதியில் 
பாதிப்பாக்கள், டைகயறுநிடைல குறித்தும் அடுத்துள்] பாதியில் பாதிப்பாக்கள், டைகயறுநிடைல குறித்தும், 
கடைடசிக் காற்பகுதி, கCற்கூறிய இருவெபாருள்கள் மீதுCான பிற்காலத்கத கண்டுபிடிக்கப் பட்ட, 
கலப்படப் பாடல்களின் பின் இடைணப்பாம். மூன்றாவதாக, வெபரும்பாலான பாக்களின் கீழ், அப்பாக்கள் 
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பாடப்பட்ட சூழ்நிடைலடைய வி]க்கும், வெகாளு எனப்படும் பின்னுடைரகள் இடைணக்கப் பட்டுள்]ன. 
இக்வெகாளுக்கள், அடைவ கூறும் கருத்தின் ஒரு பகுதிடைய அப்பாக்கடை]ப் படித்து அறிந்துவெகாண்டதன் 
மூலமும், ஒரு பகுதிடைய வழிவழியாக வந்த காதுவழிச் வெசய்திகள் மூலமும் அறிந்து வெகாண்ட 
அத்வெதாடைக நூடைலத் வெதாகுத்தவரின் பிற்காலத்டைதச் கசர்ந்த ஒருவரால் எழுதப்பட்டனவாகத் 
வெதரிகிறது. இத்வெதாடைக நூலுக்குத் வெதள்]ாறு எறிந்த நந்திவர்C பல்லவன் (கி.பி. 830-854) காலத்தில் 
வாழ்ந்திருந்த, கி.பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுப் புலவர், பாரதம் பாடிய வெபருந்கதவனார், பாடிய, கடவுள் 
வாழ்த்துப் பாடல் ஒன்றும், முன்னுடைரப் பாடலாகக் வெகாடுக்கப்பட்டு]து. இக்கடவுள் வாழ்த்துப் 
பாடல் ஆகC சCயக் வெகாள்டைககள், கி.பி. 6 முதல் 9 வடைரயான நூற்றாண்டுகளில் Cக்களிடைடகய 
வெசல்வாக்குப் வெபற்றுவிட்ட பின்னர் ஏற்றுக் வெகாள்]ப்பட்ட சிவனாகக் வெகாண்டு சிவன் புகழ் 
பாடுகிறது. இப்வெபருந்கதவனார், சிவன் புகழ்பாடும் கடவுள் வாழ்த்து முன்னுடைரப் பாடல்கடை] 
அகநானூறுக்கும், ஐங்குறுநூறுக்கும், முருகன் புகழ்பாடும் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடடைலக் குறுந் 
வெதாடைகக்கும், விஷ்ணு சகஸ்ராC ஸ்கலாகத்தின் வெCாழிவெபயர்ப்பாக வி]ங்கும் திருCால் வாழ்த்துப் 
பாடடைல நற்றிடைணக்கும் வெகாடுத். திருப்பதால், இப்வெபருந்கதவனார், பழங்காலப் பாடல்கடை]த் 
வெதாகுப்பதில் வெபரு முயற்சி கCற்வெகாண்டார் எனத் வெதரிகிறது.

பிற்காலப்பாக்கடை]க் வெகாண்ட Cற்ற நான்கு வெதாடைககள் :

இந்நான்கு வெதாடைக நூல்கள் அல்லாCல் ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து, பரிபாடல், கலிநூற்றி ஐம்பது 
என்ற கவறு நான்கு வெதாடைக நூல்களும் உள்]ன. இடைவ முன்னடைவ கபால, கவறு கவறு 
ஆசிரியர்க]ால், பாடப்பட்ட கவறு கவறு வெபாருள் வெகாண்ட பாக்கள் கலந்து வரத் வெதாகுக்கப் 
வெபற்றடைவ அல்ல. முதலாவதான ஐங்குறுநூறு, ஒவ்வெவாரு திடைணக்கும் அத்திடைணப் வெபாருடை] 
வி]க்க, ஓர் ஆசிரிய ரால் பாடப்வெபற்ற நூறு நூறு பாக்க]ாக, ஐந்திடைணக்குCாக வெதாடைக, ஒவ்வெவாரு 
திடைணக்கும் முப்பது என ஐந்து திடைணக்குCாக, முன்டைனய வெதாடைககளின் பாவடைக கபால் அல்லாCல், 
கவறு பாவடைகயில் யாக்கப்பட்ட, ஆனால் அகத . பயன் குறித்த நூற்றி ஐம்பது பாக்கடை]க் 
வெகாண்டது. பரிபாடல் என்ற பாவடைகயில், டைவடைக, திருCால், முருகன் என்ற தடைலப்புகளில் 
பாடப்வெபற்ற பாக்களின் வெதாகுப்பு, பரிபாடல், பதிற்றுப்பத்து, கசர அரசர்களின் புகழ்பாட 
இயற்றப்பட்ட பாக்களின் வெதாகுப்பு ஆகும். இத்வெதாடைக நூல்களில், அவ்வப்கபாது நிகழ்கிற சிறப்பு 
நிகழ்ச்சிகடை]க் வெகாண்ட பாடல்கக] இடம் வெபற்றிருக்க, முந்டைதய நான்கு வெதாடைக நூல்களில், 
குறிப்பிட்ட ஒரு வெகாள்டைகடைய வி]க்க ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காகப் பாடப்பட்ட பாடல்கள் 
இடம் வெபற்றுள்]ன என்பதால் பிந்திய வெதாடைக நூல்கள் நான்கும், முந்திய வெதாடைக நூல்களிலிருந்து 
குறிப்பிடத்தக்க வடைகயில் கவறுபடுகின்றன. இலக்கியத் திறனாய்வு குறித்துத் வெதால்காப்பியப் 
வெபாரு]திகாரச் சூத்திரங்கள் வகுத்த வெநறிகளில் பாக்கள் புடைனயப்பட கவண்டும் என்ற எண்ணம், 
பிற்காலத்தில் வழக்கில் வந்தது. கCலும், பிற்கூறிய வெதாடைக நூடைல உருவாக்கிய பாக்கள், சிவன், 
விஷ்ணு குறித்த ஆரியக்ககாட்பாடுகளும், ஆகC வெநறி கபாதிக்கும் வழிபாட்டு முடைறகளும், 
தமிழ்நாட்டில் கால் வெகாண்டு விட்ட காலத்டைத, கவறு வடைகயில் கூறுவதானால், சிந்தடைனயிலும், 
வழிபாட்டு முடைறயிலும், தமிழர்கள், ஆரிய CயCாகிவிட்ட காலத்டைதச் கசர்ந்தனவாம். இப்பாக்கள் 
தமிழ்ச் வெசய்யுள் Cரபுகடை], இன்னமும் வெகாண்டுள்]ன என்றாலும், அடைவ கூறும் சCயக் கருத்துக்கள், 
ஆகCகருத்துக்களுக்ககற்ப Cாறுதல் வெபற்று விட்டன. ஆககவ, முந்டைதய வெதாடைக நூல்கடை] 
உருவாக்கிய பாக்களில் சில, பிந்திய வெதாடைக நூல்கடை]ச் கசர்ந்த இப்பாக்களும் பழம்பாடல்கக] என 
எண்ணப்பட்ட பிற்காலத்கத, இத்வெதாடைக நூல்களும், எட்டுத்வெதாடைக நூல்கள் என்ற வெபாதுப் வெபயடைரப்
வெபற்றுவிட்டன.

பத்துப்பாட்டு :

பத்து வெநடும் பாக்கடை]க் வெகாண்ட, பத்துப்பாட்டு எனும் வெபயருடைடய Cற்வெறாரு வெதாடைக நூலும் 
உ]து. பத்துப் பாட்டு 103 அடிகள் முதல் 782 அடிகள் வடைரயுள்] நீண்ட பாக்கடை]க் வெகாண்டது. 
அவற்றுள் காலத்தால் முற்பட்டதும், கரிகாலனின் வெதாடக்க நிடைல வாழ்க்டைகடையப் பாடுவதுCாகிய 
வெபாருநராற்றுப்படைட கி.பி. 400 க்குச் சிறிது முற்பட்ட காலத்தில் பாடப்பட்டது. காலத்தால் முற்பட்ட 
பாட்டிலிருந்து பிற்பட்ட பாட்டு வடைரயான இப்பத்துப் பாட்டுப்பாக்களில், சCஸ்கிருதச் வெசாற்களின் 
படிப்படியான வெபருக்கமும், நாட்டின் வெபருகும் ஆரியத்தன்டைCயும், மிகத் வெதளிவாகச் சுட்டிக்காணக் 
கூடியனவாம் ; கCலும், அப்பாக்களில் இடம் வெபற்றிருக்கும் வரலாற்றுக் குறிப்புகக]ாடு, அப்பாட்டு 

64



ஒவ்வெவான்றும் பாடப்பட்ட காலத்டைத உணரும் துடைணச்சான்றாகவும், அடைவ வெகாள்]த்தக்கனவாம். 
பத்துப்பாட்டு, முற்பட்ட காலத்டைதச் கசர்ந்த அந்த நான்கு வெதாடைக நூல்கக]ாடு, பாக்களின் யாப்பு 
முடைறயிலும், இலக்கிய Cரபுகளிலும் வெபரிய அ]வில் கவறுபடுவன அல்ல. ஒவ்வெவான்றும் 
வெகாண்டிருக்கும் நீ]த்தால் Cட்டுகC கவறுபடுகின்றன. கி.பி. நான்காம் நூற்றாண்டு முதல் ஆறாம் 
நூற்றாண்டு வடைரயான காலத்தில், தமிழர்கள் நடத்திய வாழ்க்டைக பற்றிய முழு ஓவியத்டைத வடைரதற்கு 
அடைவ, இன்றியடைCயா Cதிப்புடைடயவாம்.

பதிவெனண் கீழ்க்கணக்குப் பாக்கள் :

பதிவெனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் என்ற மூன்றாவது வடைக நூல்கள் உள்]ன. அடைவ, வெபாதுவாக 
ஒவ்வெவான்றும் இரண்டு முதல் நான்குவடைர அல்லது ஐந்து வடைரயான அடிகடை]க் வெகாண்ட 
பாக்கடை]ப் வெபற்றுள்]ன என்பது இப்பாக்களின் சிறப்பு இயல்பாகும். இப்பதிவெனட்டு நூல்களில், சில 
நூல்கள் அகப்புறப்பாடல்கள் எவ்வாறு பாடப்பட கவண்டும் என்ற இலக்கண விதிகடை] வி]க்கும் 
எடுத்துக்காட்டுக்கள் ஆவதற்காககவ பாடப்பட்டுள்]ன. அடைவ, படைழய Cரபுகடை]க் வெகாண்டுள்]ன 
என்றும் வெசால்லலாம். ஏடைனயடைவ, சிறப்பாக, அவற்றில் தடைலயாய தாம் திருக்குறள், பழந்தமிழ் 
இலக்கியங்களில் அறகவ இடம் வெபறாத, ஒழுக்க வெநறி உணர்த்தும் ஒருவடைகப்பாக்கடை] அறிமுகம் 
வெசய்கின்றன. ஆன்மீக கநாக்கிலிருந்து சிறந்த ஒழுக்க நிடைலடையக் கற்பிக்கின்றன, கடைலயுணர் 
கநாக்கிலிருந்து, அணிநலம் வாய்க்கப்பட்ட, கவர்ச்சி அற்ற வறண்ட அறிவுடைர வழங்கும், வெசய்யுட்குரிய
புகழ் ‘வடிவிலிருந்து விடுபடாத பாக்கடை]க் வெகாண்ட, சCஸ்கிருத வெCாழியின் தர்C, அர்த்த 
சாத்திரங்கள், வெபாருள்வ]ம் நிடைறந்த வெசாற்வெசறிவுமிக்க வெCாழிநடைடச் சூத்திரங்கள் ஆகியவற்றின் 
இடைணப்பாகும். இப்புதுவடைக இலக்கியம், படைழய வெதாடைக நூல்கள், பத்துப்பாட்டு ஆகிய நூல்களுக்கு 
எழுச்சியூட்டிய பாக்களிலிருந்து முற்றிலும் கவறுபட்டன. வாம். பதிவெனண் கீழ்க்கணக்கில், அறிவுடைர 
கூறும் நூல்களின் காலம், ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வெதாடங்கி, எட்டாம் நூற்றாண்டு வடைர நீண்டு 
வெசல்கிறது. 19 அல்லது 20 ஆம் நூற்றாண்டைடச் கசர்ந்த நவீன காலத்தவர்க்கு கCகல குறிப்பிட்ட 
அடைனத்துப் பாக்களுகC, பழம் பாக்கள் தாம். படைழய என்பதன் வெபாருள் கூறப்படாதவடைர, எல்லாகC 
பழடைCயானடைவதாம். துரதிருஷ்டவசCாக பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்வெதாடைக, பதிவெனண்கீழ்க்கணக்கு 
ஆகிய இம்மூன்று வெதாடைக நூல்கடை]யும், ஒருகசர ஒகர காலத்டைத ஒகர நூற்றாண்டைடச் கசர்ந்தனவாக 
Cதிப்பதும், அவற்றிலிருந்து, தமிழ் இலக்கியங்களின் படிப்படியான வ]ர்ச்சி குறித்த வரலாற்றிடைன 
அறிய விரும்பும் ஆராய்ச்சியா]ர்க]ால், ஒப்புக் வெகாள்]த்தக்கன அல்ல என Cறுத்து ஒதுக்கத்தக்கதான 
வரலாற்றுக்குப் புறம்பான முடிவுகடை]க் வெகாள்வதும் வழக்கCாகிவிட்டது.
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10. தமிழர் வாழ்க்டைக கி.மு. 500 முதல் கி.பி.1 வடைர

Cடைலநாட்டில் காதல் :

கி.மு. 500 முதல் கி.பி.1 வடைரயான இக்கால கட்டத்தில் தமிழ் அரசர்கள், அரசுகள் பற்றி, வட 
இந்தியாவிலும் சிகலானிலும் உள்], பாலி அல்லது சCஸ்கிருத இலக்கியங்களில் கிடைடக்கக்கூடிய 
குறிப்புகள் அடைனத்தும், முந்திய இரு அதிகாரங்களில் எடுத்துக் கூறப்பட்டன. இந்த ஐந்நூறு 
ஆண்டுகளில், எண்ணற்ற தமிழிலக்கியங்கள் பாடப்பட்டடிருக்க கவண்டும். அப்படியில்டைல என்றால், 
பின்வரும் ஓர் அதிகாரத்தில் குறிப்பிட இருப்பது கபால், தமிழ்வெCாழி குறித்த, வியத்தகு நிடைலயிலான 
நனிமிகப் வெபாருந்தும் இலக்கணங்கடை] அகத்தியனாரும் வெதால்காப்பியனாரும் இயற்றியிருக்க 
இயலாது. அந்த இலக்கியங்கள் அறகவ அழிந்து கபாயினவாக நம்பப்படுகிறது. என்றாலும், 
இப்கபாதுள்] வெதாடைக நூல்களில் இடம் வெபற்றிருக்கும் பாடல்களில் சில, அக்காலத்டைதச் 
கசர்ந்தனவாதல் கூடும் என நான் எண்ணுகின்கறன். அவற்றுள் ஒருசில, பாடிகனார் வெபயர் 
அறியCாட்டார் நிடைலயின. இதற்குக் காரணம், அடைவ நன்மிகப் பழங்காலத்டைதச் கசர்ந்தனவாதலின் 
வெதாடைக நூல்களில், அடைவ வரிடைசப்படுத்திய காலத்தில், அவற்டைறப் பாடியவர் வெபயர் Cறந்திருக்கக் 
கூடும். கCலும், அவற்றில் சCஸ்கிருதச் வெசாற்கள் இடம் வெபறா நிடைலயால் அடைவ, 
தனிச்சிறப்புடைடயவாக Cதிக்கப்பட்டிருக்க கவண்டும். கCலும், அவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் 
பழக்க வழக்கங்கள், முழுக்க முழுக்கத் தமிழர்க்கக உரியவாம். ஆரியக் கருத்துக்கள் பற்றிய குறிப்பு 
அவற்றில் அறகவ இடம் வெபறகவயில்டைல. கிடைடக்கும் பாக்கள் அடைனத்டைதயும் கணக்கில் 
வெகாண்டாலும், அடைவ ஒரு சிலகவ ஆயினும், அவற்டைற, அக்காலத்திய இலக்கியங்களின் நிடைனவுச் 
சின்னங்க]ாகக் வெகாள்]லாம். அவற்றிலிருந்து, தமிழ்நாட்டு ஐந்திடைணகளில், ஒவ்வெவாரு திடைணக்கும் 
உரியவாய சில பாக்கடை] ஈண்டு எடுத்துக்காட்டுகிகறன். அப்பன்வெனடுங் காலத்தில் தமிழர் நடத்திய 
வாழ்க்டைக நிடைல பற்றிய படக்காட்சிடைய, Cறுவலும் உருவாக்கிக் காணப்படிப்பார்க்கு அடைவ துடைண 
புரியும். இந்த வாழ்க்டைக முடைற வெபரும்பாலும் அக்காலத்திற்கு முன்பும், அக்காலத்திற்குப் பின்பும், 
இருந்த வாழ்க்டைக முடைறகயதான் என்பதும் காணப்படும். புறத்தூண்டுதல் இன்றி, அகத்தூண்டுதலால் 
எழும் இயற்டைகக் காதல் நிடைல , பின்வரும் சிறுபாட்டில் வெதளிவாக வி]க்கப்பட்டுள்]து. ‘'என் தாயும் 
உன் தாயும் ஒருவருக் வெகாருவர் எத்தடைகய உறவின் முடைறயினராவர்? என் தந்டைத யும் உன் தந்டைதயும் 
எந்த முடைறயில் உறவினர்? உள்]த்தால் இப்கபாது ஒன்றுபட்டு நிற்கும் நானும், நீயும் ஒருவடைர 
வெயாருவர், எவ்வாறு முன்பு அறிந்திருந்கதாம்? இம்மூன்றும் இல்டைலயாகவும், வெசம்Cண் நிலத்தில் 
வெபய்த Cடைழ நீர், அம்Cண்கணாடு கலந்து அதன் தன்டைCடைய அடைடதல் கபால அன்புடைடய நம் 
வெநஞ்சங்கள், தாCாககவ ஒன்று கலந்து விட்டனம்

"யாயும் ஞாயும் யாரா கியகரா? 
எந்டைதயும் நுந்டைதயும் எம்முடைறக் ககளிர்? 
யானும் நீயும் எவ்வழி அறிதும்? 
வெசம்புலப் வெபயல்நீர் கபால 
அன்புடைட வெநஞ்சம் தாம்கலந் தனகவ.'’
                 குறுந்வெதாடைக : 40

காதலர், என்றும் கபாலகவ, அன்றும் Cன உறுதியுடைடயரல்லராயினர். அதனால் காதலனால் 
டைகவிடப்பட்ட கன்னிப்வெபண், அக்டைகவிடப்பட்டடைCடைய எண்ணி எண்ணிப், புலம்பத் 
வெதாடங்கிவிட்டாள், “நாகனா, இவ்விடத்திகலகய இருக்கிகறன். என்கனாடு பிரியாCல் ஒன்றியிருந்த 
என் வெபண்டைC நலகனா என்றால், திடைனப்புனம் காத்து நிற்பார் விடும் கவண் கல்லின் ஒலி ககட்டு 
அஞ்சி, காட்டுயாடைன, தான் டைகப்பற்றியிருந்த பசிய மூங்கிடைலக் டைகவிட்டதாக, அம்மூங்கில், மீடைனக் 
கவர்ந்து வெகாண்ட தூண்டிற்ககால் கபால, விடைரந்து கCகல எழும் இடCாகிய காட்டு நாட்டா னாகிய 
என் காதலகனாடு, நாங்கள் பழகிய அவ்விடத்திற்கு ஓடிவிட்டகத!

யாகன, ஈண்டைடகயகன! என் நலகன, 
ஏனல் காவலர் கவண் ஒலி வெவரீஇக் 
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கான யாடைன டைகவிடு பசுங்கடைழ 
மீன் எறி தூண்டி லின் நிவக்கும் 
கானக நாடவெனாடு ஆண்டுஒழிந் தன்கற!
                    குறுந்வெதாடைக : 54 )

ஊர்வம்பு கபசித் திரியும் அயலில் Cகளிர், காதலர் குறித்து அம்பல் உடைரக்கலாயினர். ஆதலால், 
அப்வெபண்ணின் வ]ர்ப்புத் தயாயாம் வெசவிலியின் Cக]ாய், அப் வெபண்கணாடு வ]ர்ந்தவ]ாய 
கதாழி. நம் காதடைல இனியும் Cடைறத்துப் பயன் இல்டைல. அடைத ஊர் அறிய உலகு அறிய உணர்த்தி 
விடுகதகல நலம்" என Cடைறத்து வெCாழி கி]வியால் கூறத்வெதாடங்கினாள்: Cகக] உன் Cார்டைப 
விரும்பும் நம் இனிய தடைலவன், Cடைலவ]ர் சந்தனம் பூசிய Cார்பில் முத்துCாடைல அணிந்துவெகாண்டு, 
சுடைனயில் வ]ர்ந்த குவடை]யின், வண்டுபட விரிந்த Cலர்க]ால் ஆன கண்ணி டையத் தடைலயில் 
புடைனந்து வெகாண்டு, நம் வீட்டிற்கு நள்ளிரவில் வந்து வெசல்கின்றான்; அக்காலத்தில், அவன் வந்து 
வெசல்லும் வழியில், Cன்றங்களில் வாழும் Cடைரயா வெவகுண்டு ஓடுCாறு, அதன் ஆடைணக் 
வெகான்றுவிட்டு, சிவந்த கண்ணும், கருத்த உடலும் வாய்ந்த புலி முழங்கும். ஆககவ, நம் க]வு 
ஒழுக்கத்டைத Cடைறக்கும் காலம் இதுவன்று; நம் க]வு ஒழுக்கத்டைதப் பலர் அறிய நான் கூறிவிடுகவன். 
அடைத நீயும் விரும்பி ஏற்றுக் வெகாள்வாயாக".

Cடைலச்கசர் அஞ்வெசஞ் சாந்தின், ஆர Cார்பினன், 
சுடைனப்பூங் குவடை]ச் சுரும்பார் கண்ணியன் 
ஒருநாள் வந்து நம்Cடைனப் வெபயரும்; 
Cடவரல் அரிடைவ? நின் Cார்பு அCர் இன் துடைண 
Cன்ற Cடைரயா இரிய ஏறு அட்டுச்

வெசங்கண் இரும்புலி குழுமும்; அதனால் 
Cடைறத்தற் காடைலகயா அன்கற; 
திறப்பல்; வாழி, கவண்டு; அன்டைன நம் கதகவ”
                  - குறுந்வெதாடைக : 321

காதலர் இருவடைரயும் ஒன்றுபடுத்துவதின் முன்னர், சமுதாய முடைறப்படி இன்றியடைCயாது நடைடவெபற 
கவண்டிய க]வு வாழ்க்டைகக்கு முற்றுப்புள்ளி டைவக்கும் Cணிமுடியாம் திருCணத்டைதக் காதலன் காலம் 
கடத்திக் வெகாண்கட வந்தால், அவன் காதலிடைய கநாக்கி வந்தகபாது, கதாழி. வடைரந்துவெகாள்வது 
விடுத்து, இவ்வாறு வருவடைதக் டைகவிடுக’ எனக் கூறி Cறுத்து அனுப்புகிறாள். “ஓ Cடைல நாடகன! Cடைழ
வெபய்து ஓய்ந்த கCகங்கள், Cடைலயிகல வெசன்று இடங்வெகாண்டுவிட்டன; கதனடைடகள் வெதாங்கும் - 
Cடைலயுச்சியிலிருந்து, அருவிகள் ஆரவாரம் வெசய்து வெகாண்கட உருண்கடாடி வீழ்கின்றன; அழகிய 
Cடைலயில் நிற்கும் கவங்டைக Cரங்கள் நாட்காடைலயில் நறுCண Cலர்கடை]க் வெகாட்டுகின்றன, தன் 
கதாடைக அழககாடு, அவ்கவங்டைக உதிர்த்த Cகரந்தப் வெபாடிக]ாலும் மூழ்கப்வெபற்று Cகிழ்ந்து ஆடி 
இ]வெவயில் இன்பத்டைத நுகர்கின்றன Cயில்கள். இத்தகு இன்பக் க]ஞ்சியCாய்த் திகழும் 
Cடைலநாட்டுக்கு உரியனாகிய நீகயா, இவளுக்கு நீங்குதல் இல்லாக் காCகநாடையத் தந்துள்]ாய். இடைத .. 
யாரிடத்தில் கூறி கநாகவன்? வந்து புணர்ந்து வெசல்லும் ஒவ்வெவாரு நாளிலும், இனிய வெசாற்கடை] இவள் 
விரும்பு Cாறு கூறுகின்றடைன; அவ்வாறு கூறும் நீ கூறியவாகற நடந்து Cணந்துவெகாள்வகத, இவள் 
உயிடைரக் காக்கும் வழியாம் என்படைத Cட்டும் கூறியடைத Cறுத்து Cயங்கு கின்றடைன; இடைத நான் 
யாரிடம் வெசன்று முடைறயிடுகவன்?'’

“வெபய்துகபாகு எழிலி டைவகுCடைல கசரத் 
கதன் தூங்கு உயர்வடைர அருவி ஆர்ப்ப, 
கவங்டைகதந்த வெவற்பு அணி நன்னாள் 
வெபான்னின் அன்ன பூஞ்சிடைன நுடைழஇக் 
கCழ்தாது ஆடிய கவின்வெபறு கதாடைக

பாசடைற மீமிடைசக் கணம்வெகாள்பு ஞாயிற்று 
உறுகதிர் இ]வெவயில் உண்ணும் நாடன் 
நின்Cார்பு அணங்கிய வெசல்லல் அருகநாய் 
யார்க்கு வெநாந்துடைரக்ககா யாகன! பன்னாள்
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காCர் நனிவெசால் வெசால்லி 
ஏCம் என்று அரு]ாய், நீCயங் கிடைனகய
                 - நற்றிடைண : 396

இப்பாக்கள், Cடைலநாட்டுக்குரியதான, Cணத்திற்கு முந்திய தான க]வுக் காதல் பற்றியனவாம். 
குறிஞ்சித் திடைணக்கு உரியவாம்

முல்டைலயில் காதலர் :

காடு சார்ந்த நிலத்து Cக்கள் ஒழுக்கCாகிய முல்டைலத் திடைண, சிறு பிரிவின் துயர் ஆற்றCாட்டாது 
வருந்தி, இருத்த டைலக் குறிப்பதாகும். கபார் முடிந்து மீளும் காதலன், கதர்ப்பாகனிடம் பின்வருCாறு 
கூறுகிறான். நம் அரசனும் வெசய்தற்கரிய கபாடைர முடித்துக் வெகாண்டான். Cடைலச் சுடைனகளில், Cகளிர் 
கண்கபால் ஒளிவிடும் குவடை]கள் Cலர்ந்துவிட்டன. பரந்து அகன்ற காவெடங்கும் கவங்டைக, தன் 
Cலர்கடை] உதிர்க்கலாயின. இம்வெCனும் ஒலி எழ, வண்டுகள் எத்திடைசயும் பறக்கலாயின. கபரூர்களின் 
அகன்று நீண்ட வெதருவு கபாலும் வெபருவழிகளில் வெநடிது நடைடகபாட்ட நம் வீரர்கள் ஆங்காங்கக 
இருந்து இடை]ப்பாறலாயினர். வெவண்காந்தள் Cலரின் வெபரிய இதழ்கள், குதிடைரகளின் கவிழ்ந்த 
கு]ம்புக]ால் மிதியுண்டு, வெவண்சங்கு உடைடந்து சிதறினாற்கபால் சிதறுண்டு கபாயின. இடைவ கண்டு 
கதாள்வலிக்க விடைரந்து மீளும் நம் வருடைகடைய, அழகிய புள்ளிகள் வெபாருந்திய அல்குடைலயும், இனிய 
வெCாழிடையயும் உடைடய]ாய்த் தன் Cகடைன அழாCல் ஆற்றுவான் கவண்டிப் வெபாய்க்கடைதகடை]க் கூறிக் 
வெகாண்டிருக்கும் நம் காதலிக்கு, நிமித்தம் காட்டும் காக்டைககள் கடைரந்து அறிவித்திருக்குகCா?

இடைறயும் அருந்வெதாழில் முடித்வெதனப், வெபாடைறய 
கண்கபால் நீலம், சுடைனவெதாறும் Cலர,

வீதா கவங்டைக வியன் வெநடும் புறவின் 
இம்வெCன் பறடைவயீண்டுகிடை] இரிய, 
வெநடுந்வெதருவு அன்ன கநர்வெகாள் வெநடுவழி 
இடை]யர் ஏகுவனர் . பரிப்ப, வடை]வெயனக் 
காந்தள் வள்ளிதழ் கவிகு]ம்பு அறுப்பத் 
கதாள்வலி யாப்ப ஈண்டுநம் வரவிடைனப் 
புள் அறிவுறீஇயன வெகால்கலா ? வெதள்ளிதின் 
காதல் வெகழுமிய நலத்தள்; ஏதில் 
புதல்வற் காட்டிப் வெபாய்க்கும்
திதடைல அல்குல் கதவெCாழி யாட்கக”
                - நற்றிடைண : 161.

பிரிந்து வாழும் காலம் நனிமிகக் குறுகியகத ஆயினும், அப்பிரிவு தரும் துயர் தாங்கCாட்டாக் வெகாடுடைC
வாய்ந்த தாம். காதலடைனப் பிரிந்தாள் ஓர் இ]Cகள், தன் கதாழி முன் இவ்வாறு புலம்புகிறாள். “ஞாயிறு 
Cடைறந்துவிட்டான்; முல்டைல Cலர்ந்து விட்டது; ஞாயிற்றுக் கதிர்களின் வெகாடுடைCயும் தணிந்து 
விட்டது; நம்டைCச் வெசயலற்றவராக் கும் வெகாடிய இம்Cாடைலக் காலத்டைத, இரடைவ எல்டைலயாகக் 
வெகாண்டு கடந்துவிடலாம்; ஆனால், கதாழி! அவ்வாறு Cாடைலக் வெகாடுடைCடையக் கடந்துவிடுவதால் 
யாது பயன்? அடுத்துக் கடக்க கவண்டிய இரவு என்னும் கடல் இருக்கிறகத, அது கடத்தற்கரிய 
கடலினும் வெபரிதாக உ]கத! அடைத எவ்வாறு கடப்பது?'’

‘'எல்டைல கழிய, முல்டைல Cலரக் 
கதிர்சினம் தணிந்த டைகயறு Cாடைலயும் 
இரவுவரம் பாக நீந்தினம் ஆயின், 
எவன்வெகால்? வாழி கதாழி! 
கங்குல் வெவள்]ம், கடலினும் வெபரிகத!”
                   குறுந்வெதாடைக : 387

வெநய்தலில் பிரிவுப் வெபருந்துயர் :
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பிரிந்துடைறயும். வெபண்ணின் உள்]த்டைத அடைலக்கழித்து கநாவப்பண்ணும் வெநடும் பிரிவு, கடல் சார்ந்த 
நிலத்து ஒழுக்கCாம் வெநய்தல் திடைணகயாடு வெதாடர்புடைடயது. வெவள்டை] நாடைரகள் ஓயாது ஒலிக்கும், 
இனிய Cணம் நாறும் கடற்கடைரயில், Cலர் வெசறிந்த கசாடைலயில் உள்] அன்றலர்ந்த புதுCலர்கடை]க் 
கலக்கச் வெசய்து வீசும் அடைலகள் வந்து கCாதி, உடைடந்து பின்னிடும் துடைறக்கு உரியவனாகிய 
தடைலவகனாடு, பல்வெலல்லாம் கதான்ற வாய்விட்டுச் சிரித்து அன்று Cகிழ்ந்ததன் பயன், இன்று நம் 
இயற்டைக அழகு அழிய, நம் கதாள், நலம் வெகட்டு வெCலிய, அல்லல்படும் வெநஞ்கசாடு இரவெவல்லாம் 
உறங்காCல், பசடைலயுற்று நாம் அழிந்து கபாவதுதாகனா?"

"வெதால்கவின் வெதாடைலந்து, கதாள்நலம் சாஅய், 
அல்லல் வெநஞ்சவெCாடு அல்கலும் துஞ்சாது. 
பசடைல யாகி விளிவது வெகால்கலா? 
வெவண்குருகு நரலும், தண்கCழ் கானல், 
பூCலர் வெபாதும்பர் நாண்Cலர் Cயக்கி 
விலங்குதிடைர உடைடதரும் துடைறவவெனாடு 
இலங்கு எயிறு கதான்ற நக்கதன் பயகன.
                        - குறுந்வெதாடைக : 381

பிரிவுத் துயர் வெபாறாது துயர் உறும் ஓர் இ]Cகடை], அவள் கதாழி கதற்றும் முடைற இது: "கதாழி! 
சுரத்தின்கண் உள்] இலுப்டைப Cரத்தின் வெவண்ணிறப் பூப்கபாலும் . வெCத்வெதன்ற தடைலடைய உடைடய 
இறால் மீன்களுடன், திர]ாகக் கிடைடக்கும் பிற மீன்கடை]யும் அகப்படுத்திக் வெகாள்ளுCாறு பின்னி 
விரித்த வடைலகடை] உடைடய பரதவர்களின், வண்டைCமிக்க வெதாழிலில் வல்லவர்க]ாகிய சிறுவர்கள், 
காட்டில் Cரங்களில் ஏறி நின்று Cானியங்கடை] வெவருட்ட விரும்பி விடைரந்து வெசல்லும் கவட்டுவச் 
சிறார்கடை]ப் கபால, மீன்பிடி படகில் ஏறிக்வெகாண்டு, கடல்பரப்பில் வெநடுந் வெதாடைலவு வெசன்று 
Cரங்கடை] ஈர்த்துப் பி]க்கும் வாள் கபாலும் வாடையயுடைடய சுறா மீன்களுடன், பிற வெபரிய 
மீனினங்கடை]யும் பிடித்து, அவற்டைறத் துண்டித்த இடைறச்சிகள் நிரப்பிய கதாணிகக]ாடு, மீண்டுவந்து, 
கடற் காற்று கழன்று அடித்துக் குவித்த Cணல்பரப்பில் இறங்கும் உப்பங்கழி சூழ்ந்த நம் பாக்கத்தில், 
கல்வெலன ஆரவாரம். எழ, நம் தடைலவன் கதர்வந்து நிற்கும். இது உறுதி; ஆககவ, நீ வருந்தாகத”.

‘'அத்த இலுப்டைபப் பூவின் அன்ன 
துய்த்தடைல இறவெவாடு வெதாடைகமீன் வெபறீஇயர், 
விரிவடைலப் பரதவர் கருவிடைனச் சிறாஅர், 
Cரன் கCற் வெகாண்டு Cான்கணம் தடைகCார் 
வெவந்திறல் இடை]யர் கவட்கடழுந் தாங்குத் 
திமில் கCல் வெகாண்டு திடைரச்சுரம் நீந்தி, 
வாள்வாய்ச் சுறவெவாடு வயமீன் வெகண்டி 
நிணம் வெபய் கதாணியர் இடுCணல் இழிதரும் 
வெபருங்கழிப் பாக்கம் கல்வெலன 
வருகC, கதாழி! வெகாண்கன் கதகர'’
                         - நற்றிடைண, 117

பிரிவால் வருந்தும் காதலர்கக]ாடு, கடற்கடைர வெகாண்டிருக்கும் இம்Cரபுத் வெதாடர்டைப வி]க்கும் 
புலவர்கள், அகத நிடைலயில், அக்கடற்கடைரவாழ் மீனவர்கள், அவர்தம் வாழ்க்டைக முடைறகள் 
ஆகியவற்டைற வி]க்கவும் பயன்படுத்திக் வெகாண்டுள்]னர்.

பாடைலயில் வெபரும் பிரிவு :

பாடைல எனப்படும் ஒருவடைகப் பாட்டில், ஒன்று. காடுகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட வெதாடைல நாடுகளுக்கும் 
காதலன் வெசன்றுவிட்டடைதக் கூறும். அல்லது, காதலகனாடு அவனூர் வெசன்றுவிட்ட Cகளின் தாய், 
வெசவிலி கபான்கறா ரின் துயடைரக் கூறும். முன்னதற்கான ஓர் எடுத்துக்காட்டு இது. வாயிற் கண் வந்து 
நின்று இரப்பவர்க்கு அவர் விரும்புவன வெகாடுத்து அவர் இன்டைCடையப் கபாக்க கவண்டியது 
இல்லறத்தார் கடன்; அது வெசய்ய Cாட்டா நிடைலயுற்ற நCது தடைலவர். என் கண்டைணயும், கதாடை]யும், 
தண்வெணனக் குளிர்ந்து Cணம் நாறும் கூந்தடைலயும், திதடைல படர்ந்த அழகிய அல்குடைலயும் பலவாறு 
புகழ்ந்தபடி, கநற்றும் இங்கககய இருந்தார். இன்று அவடைரக் காகணாம். வெபரிய நீர்ப்பரப்பு கபால் 
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காணப்படும் கானல் நீராம் கபயத்கதடைர, Cரங்கக] இல்லாCல் நீண்ட அப்வெபாட்டல் காட்டில், Cான் 
கூட்டம் நீவெரன்று Cயங்கி ; அது கநாக்கி விடைரயும் வெகாடுடைC மிக்க, Cண்ணால் வெசய்து சுடப்பட்ட 
தயிர்த் தாழியில், Cத்திட்டுக் கலக்கிய காலத்து, வெவப்பத்தால் டைககூடாது சிதறிக்கிடக்கும் வெவண்வெணய் 
கபால, உப்புப் பூத்துக் கிடக்கும் க]ர் நிலத்தில் ஓடைC Cரங்கள் Cட்டுகC வெநருங்க , வ]ர்ந்து கிடக்கும் 
காட்டில், வெவயில் நிடைலவெபற்று நிற்பதால் வெவம்டைC மிக்க பாடைல நிலத்தில் தனியாகச் வெசன்று 
வெகாண்டிருப்பார் என அண்டைCயில் உள்] அயலார் கூறு கின்றனர். நான் இக்வெகாடுடைCடைய எங்ஙனம் 
ஆற்றுகவன்?"

"கண்ணும், கதாளும், தண்ணறும் கதுப்பும் 
திதடைல அல்குலும் பலபா ராட்டி, 
வெநருநலும் இவணர் Cன்கன; இன்கற, 
வெபருநீர் ஒப்பின் கபஎய் வெவண்கதர் 
Cரன் இல் நீளிடைட Cான்நடைச யுறூஉம் 
சுடுCண் தசும்பின் Cத்தம் தின்ற 
பிறவா வெவண்வெணய் உருப்பிடத் தன்ன 
உவர் எழுகௌரி ஓடைCயம் காட்டு 
வெவயில் வீற்றிருந்த வெவம்Cடைல அருஞ்சுரம் 
ஏகுவர் என்ப தாகC; தம்வயின் 
இரந்கதார் Cற்றால் அற்று 
இல்லின் வாழ்க்டைக வல்லா கதாகர"
                - நற்றிடைண : 84.

காதல் திருCணம் ஏற்றுக் வெகாள்]ப்பட்ட சமுதாய முடைறதான் என்றாலும் தன் Cகள், தங்கடை] Cறந்து, 
அவள் விரும்பும் காதலகனாடு அவனூர் வெசன்றுவிடுவதால் ஏற்படும் Cனக்கலக்கத்டைத எந்தத் தாயும் 
தாங்கிக்வெகாள்] Cாட்டாள், தன் அவள் விரும்பும் காதலடைன அவக] வெதரிந்துவெகாண்டு Cகிழ்வடைத 
அவள் தாய் Cறுப்பதில்டைல என்றாலும், அண்டைட அயலார், அது குறித்துக் கூறும் வம்பு உடைரகள் ககட்ட
வழிப் வெபரிதும் வருந்துவாள். அவ்வடைகயில் வந்தது இப்புலம்பல். கரிய எருடைCக்கு உண்டைCயில் 
பிறந்த வெபரிய காதுகடை] உடைடய கன்று, புதுCலர்கள் உதிர்த்த தாதுக்கள் | எருவாகக் 
குவிக்கப்பட்டிருக்கும் வெதாழுவத்தில் கிடந்து இனிகத உறங்கத்தக்க வ]ம் நிடைறந்த வாழ்தற்கினிய 
Cாளிடைகடையயும் என்டைனயும் இங்கக விடுத்து தன்னுடன் வரும் காடை] கபாலும் இடை]கயான் கூறும் , 
அ]வு கடந்த வெபாய்யுடைரகளில் Cயங்கி, வெநடுந்வெதாடைலவில் உள்] அவன் ஊடைர அடைடய விரும்பி, 
பசிவெயடுத்தகபாது, உண்ணுவதற்கு கவறு உண்வெபாருள் கிடைடக்காடைCயால், வழியிடைடயில் உள்] 
வெநல்லிCரச் கசாடைலயில் உதிர்ந்து கிடக்கும் முற்றித் கதர்ந்த காய்கடை]த் தின்று, நீர் வறண்டு கிடக்கும் 
சுடைனயில் ஒரு சிறிகத கதங்கி நிற்கும் நீடைரக் குடித்து வெசல்லும், வெநய்தல் Cலர் கபாலும் டைCயுண்ட 
கண்கடை] உடைடய , என் Cகடை], பனங்குருத்துக்கடை]ப் பி]ந்து பதனிடுவான் கவண்டிப் கபாட்டுப் 
பரப்பும், Cாடைலப் கபாதில் விரிந்த நிலவெவளியிகல வெசன்று, கதடிப் பின் வெசன்று காணும் படியாகச் 
வெசய்த, இதற்கு முன்னகர, என்டைனப் வெபரிய கரிய தாழியில் இட்டு அடக்கம் வெசய்வதற்கு ஏற்ப என் 
உயிடைரக் வெகாண்டு வெசல்லாத அந்தக் கூற்றுவன் தன் வலி அழிந்து, அத்தாழியல் இட்டுக் கவிக்குCாறு 
இறந்து கபாகக் கடவனாக'’.

“இரும்புனிற்று எருடைCப் வெபருஞ்வெசவிக் குழவி, 
டைபந்தாது எருவின் டைவகுதுயில் Cடியும் 
வெசழுந்தண் Cடைனகயாடு எம் இவண் ஒழியச் 
வெசல் வெபரும் காடை] வெபாய் Cருண்டு, கசய்நாட்டுச் 
சுடைவக்காய் வெநல்லிப் கபாக்கரும் வெபாங்கர் 
வீழ்கடைடத் திரள்காய் ஒருங்குடன் தின்று 
வீசுடைனச் சிறுநீர் குடியினள் கழிந்த, 
குவடை] உண்கண் என் Cகக]ா ரன்ன 
வெசய்கபாழ் வெவட்டிப் வெபய்த லாய 
Cாடைலவிரி நிலவில் வெபயர்ப்பறம் காண்டற்கு 
Cாயிரும் தாழி கவிப்பத்
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தாவின்று கழிகஎற் வெகாள்]ாக் கூற்கற”.
                        - நற்றிடைண : 27

காதல் வெகாண்டாடைர அடைடவதில் ஏற்பட்டுவிடும் காலக்கழிவின் நீட்சி, காதல் உணர்டைவ, இயல்புக்கு 
Cாறான வடைகயில் வெவளியிடுவதாம் முடைறடைய வ]ர்த்துவிட்டது. அதுகவ, காதற்பாட்டின் - 
அகத்துடைறப் பாட்டின் - ஒரு வெபாரு]ாகவும் ஆகிவிட்டது. காதலில் கதால்வியுற்ற ஒருவன் - 
கCற்வெகாள்ளும் நனிமிகக் வெகாடுடைC வாய்ந்த முடைற, படைன Cடல்க]ால் ஆன குதிடைர மீது அCர்ந்து 
வெகாள்ளும் Cடகலறுதல் என்பதாம். இடைத வி]க்க, பிற்காலப் பாடல்கள் ஈண்டு எடுத்துக் 
காட்டப்படும். காCகநாய் தணித்தற்கு இயலாதவாறு முதிர்ந்துவிட்டால், ஊர்ந்து வெசல்லும் குதிடைர 
என்று படைனCடலால் ஆன குதிடைர மீதும் ஏறிக்வெகாள்வர்; Cாடைல என்று சூடத்தகாத, குவிந்த 
அரும்புகடை] உடைடய எருக்கCலர்க]ால் ஆன Cாடைலடையயும் சூடிக்வெகாள்வர். வெதருவில், பலர் பழிக்க 
வலம் வருதலும் வெசய்வர். அந் நிடைலயிலும் தம் காதல் நிடைறகவறாதாயின் உயிர் விடுவதும் வெசய்வர்".

Cா என, Cடலும் ஊர்ப, பூ எனக் 
குவிமுகிழ் எருக்கம் கண்ணியும் சூடுப 
Cறுகின் ஆர்க்க வும் படுவ 
பிறிதும் ஆகுப காCம் காழ்க் வெகாளிகன."
                            குறுந்வெதாடைக : 17.

வெநஞ்கச! அழகு மிகுந்து வி]ங்கும், அடைசந்து அடைசந்து வெசல்லும் நடைடயுடைடயவ]ாகிய நம் காதலி, 
நம்மீது இரக்கம் வெகாண்டிலள் இனி நாம் விடும் தூதாக, மிக உயர்ந்த படைன Cரத்தில் விடை]ந்து முதிர்ந்த
வெபரிய Cடல்க]ால் பண்ணிய குதிடைரக்கு, Cணிகடை]ப் பூட்டி, வெபரிய Cலர் Cாடைலடையயும் முடைறப்படி
சூட்டி, நாம் வெவள்வெ]லும்புகடை] Cாடைலயாக Cார்பில் அணிந்து வெகாண்டு, பார்ப்பவவெரல்லாம் 
இகழுCாறு அம்Cடல் CாகCல் அCர்ந்து, ஒருநாள், நம் உயிகராடு பிறந்த நாணத்டைதயும் டைகவிட்டு, 
அவள் உடைறயும் ஊர்த்வெதருவில் திரிவதுதாகனா?

விழுத்தடைலப் வெபண்கண விடை]யல் CாCடல் 
Cணி அணி வெபருந்தார் Cரபில், பூட்டி, 
வெவள்வெ]ன்பு அணிந்து பிறர் எள்]த் கதான்றி,

ஒரு நாள் Cருங்கில் வெபருநாண் நீக்கித் 
வெதருவின் இயலவும் தருவது வெகால்கலா ? 
கவிந்து அவிர் அடைசநடைடப் கபடைத 
வெCலிந்திலள்; நாம் விடற்கு அடைCந்த தூகத'’
                     - குறுந்வெதாடைக : 782

காதலடைன ஏற்றுக் வெகாள்]ப் பிடிவாதCாக Cறுத்திருக் கும் ஓரி]ம் வெபண்ணின் கதாழி அவளுக்குப் 
பின் வருCாறு கூறுகிறாள். ‘'உணவு உண்ணCாட்டா ஒரு குதிடைரடையப் படைனCடல்க]ால் பண்ணி, 
அதற்குச் சிறிய Cணிகடை]க் கட்டி, முதுகில் இட்ட கலன் நழுவாதவாறு பின்கன கட்டும் 
வார்க்கச்சிடைனயும் கட்டி, சிறுசிறு அரும்புகடை]க் வெகாண்ட எருக்கCலர் Cாடைல அணிந்த ஓரிடை]ஞன் 
அதில் வீற்றிருக்க: நம் ஊர்க்குறும்பு மிக்க இ]ஞ்சிறுவர்கள், நம்மூர்த் வெதருவில், எம்பின்கன, 
வெதாடர்ந்து ஈர்த்து வரலாயினர்; என்கன அவர் வெசயல்!

‘'சிறுCணி வெதாடர்ந்து வெபருங்கச்சு நிறீஇக் 
குறுமுகிழ் எருக்கம் கண்ணிசூடி, 
உண்ணா நல்Cா பண்ணி, எம்முடன் 
Cறுகுடன் திரிதரும் சிறுகுறு Cாக்கள்.”
                           - நற்றிடைண : 220

வெபருந்திடைண என வழங்கப்படும் இத்தடைகய பாடல்கள், இடைற வழிபாட்டுப் பாடல்கள் பாடத் 
வெதாடங்கிவிட்ட கிபி. 600 க்குப் பிறகு, காதலன் கடவு]ாக, அவன் மீது வெகாண்ட காதல் டைககூடாததாகப்
பாடப்படும் ‘'Cடல்” எனும் ஒருவடைகப் பாடலுக்கு வழி வெசய்துவிட்டன. ஆககவ, அடைவ மிகவும் 
சுடைவயுடைடயவாயின.
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Cக்களின் அன்றாட வாழ்க்டைக:

Cக்களின் காதல் வாழ்க்டைக Cட்டுCல்லாCல் அக்காலத்திய, அவர்களின் அன்றாட வாழ்க்டைக 
நிடைலகளும் அப்பாடல்களில் வடைரந்து காட்டப்பட்டிருக்கும். ஆனால், அப்பாடல்கவெ]ல்லாம் 
அழிந்துவிட்டனவாதலின், Cக்கள் நடத்திய தமிழர் வாழ்க்டைக கி.மு. 500 முதல் கி.பி. 1 வடைர 151 
அன்றாட வாழ்க்டைக நிடைல பற்றிய ஒரு படத்டைத, ஒரு நிலத்டைத அடுத்து ஒருநிலCாக, எழுதிக்காண, 
அடுத்து வந்த காலத்டைதச் கசர்ந்த சில பாடல்கள், ஈண்டு எடுத்துக் காட்டப்படுகின்றன. இருகவறு 
காலங்களில் Cக்கள் வாழ்க்டைக முடைறகளில் வெபரிய கவறுபாடு இருக்காது.

Cடைலநாட்டில்

காதல் ஒழுக்கத்தின் முடிந்த நிடைலயாம் முடைறயான திருCணச் சடங்கு விடைரவில் நிகழ்ந்துவிடும் என்ற 
காதலியின் நம்பிக்டைக இடம் வெபற்றிருக்கும் பின்வரும் பாட்டில், Cடைல நாட்டு Cக்களின் அன்றாட 
வாழ்க்டைகமுடைற பற்றிய ஒரு வி]க்கமும் காணக்கிடைடக்கும்.

"தனக்கு கவண்டும் இடைரடையத் கதடிப் புறப்பட்ட அகன்ற வாடையயுடைடய ஆண் கரடி , வழியில், கCகல
வடை]வு வடை]வான வரிகள் கிடக்கும் புற்று ஒன்று இருக்கக் கண்டு, அடைதப் வெபயர்த்து, அதன் உள்க] 
அடங்கியிருக்கம் நல்ல பாம்பும் ஒடுங்கி நடுங்கிவிடுCாறு முழங்கி, புற்றினுள் வாய்டைவத்துக் 
வெகால்லன் ஊதுகின்ற உடைலமூக்கக கபால் வெபருமூச்வெசறிந்து அகத்கத குடிவெகாண்டிருக்கும் ஈசல்கடை] 
உறிஞ்சி உண்ணும், இரவில் நடுயாCத்தில் நீ வருவது வழக்கம் என அறிந்து யாம் அஞ்சுகின்கறாம் 
என்று கூறி, அவ்வச்சம் அகலும் வண்ணம், இனியும் காலம் தாழ்த்தாது Cணந்து வெகாள்வாயாக என நாம் 
இரந்து கவண்டிக்வெகாண்டால், நாள் நீட்டியாது நல்ல நாளில், நம்டைC நம் Cடைலநாட்டில் Cணம் புரிந்து 
வெகாண்டு, கவங்டைக Cலர்க]ால் ஆன Cாடைல சூடும் வழக்கம் உடைடயவர்க]ாகிய குறவர்கள், 
எருதுகடை]க் வெகாண்டு கதிர்ப் கபாரடிக்கும் க]த்டைதச் வெசப்பம் வெசய்தாற் கபான்ற அகன்ற பாடைறயில், 
புனத்தில் விடை]ந்த திடைனக் கதிர்கடை]த் துடைவத்து அதன் தாடை]ப் வெபரிய கபாராகப் கபாடுதற் 
வெபாருட்டு, டைவகடைறப் கபாதில் எழுந்து வெகாள்ளுCாறு அவர்கடை] எழுப்புவான் கவண்டி, களிறு 
பிளிறிக் குரல் எழுப்பும் அவர் Cடைல நாட்டுக்கு நம்கCாடு வெசல்ல நிற்பன்; இஃது உறுதி".

‘'இடைரகதர் எண்கின் பகுவாய் ஏற்டைற 
வெகாடுவரிப் புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி 
நல் அரா நடுங்க உரறிக் வெகால்லன் 
ஊது உடைலக் குருகின் உள்உயர்த்து அகழும் 
நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என 
வடைரந்துவரல் இரக்குவ Cாயின், நம்Cடைல 
நன்னாள் வதுடைவ கூடி, நீடின்று 
நம்வெCாடு வெசல்வர்Cன்; கதாழி! வெCல்ல 
கவங்டைகக் கண்ணியர், எருது ஏறி க]Cர் 
நிலங்கண்டன்ன அகன்கண் பாசடைற 
வெCனதிடைன வெநடும் கபார்புரிCார் 
துஞ்சுகளிறு எடுப்பும் தம் வெபருங்கல் நாகட”.
                               - நற்றிடைண : 125

‘'கபயினங்கள் காற்றுப் கபால விடைரந்து இயங்கா நிற்க, ஊரினர் அடைனவரும் உறக்கம் வெகாண்டு 
விட்டனர். ஆனால், குறிஞ்சிப் பண்டைணக் ககட்கபார் அச்சம் வெகாள்ளுCாறு பாடும், இவ்வூர்க் 
காவலராய கானவர் கண்துயில் வெகாண்டாரல்லர்; வலிய ஆண்யாடைனகயாடு கபாரிட்ட, வாள் கபால் 
வடை]ந்த ககாடுகடை]யுடைடய புலி, Cடைலயடிவாரத்கத இருந்து முழங்கா நிற்கும். வான]ாவ அயர்ந்து 
நிற்கும் Cடைலச்சரிவுகளில், விடைரவில் விடியாது நீண்டு வெசல்லும் இரவின் ஒரு யாCத்தில், பாம்பும், தன் 
அழகிய நீலCணிடையக் கக்கி வருந்துCாறு, கபவெராளிகாட்டி மின்ன, கபவெராலி எழ இடித்து Cடைழ 
வெபய்யா நின்றது. அந்கதா! முன்கப வெCலிந்திருக் கும் என் கதாள்கள் கCலும் வெCலிவுற்று நாம் வருந்த 
கநரினும், அவர், அந்நள்ளிரவில் அக்வெகாடுவழியில் வாராதிருப்பராயின், அதுகவ நனிமிக நன்றாம்”

“கழுது கால் கி]ர ஊர்Cடிந் தன்கற; 
உருவெகழு Cரபின் குறிஞ்சி பாடிக் 
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கடியுடைட வியன்நகர்க் கானவர் துஞ்சார்; 
வயக்களிறு வெபாருத்த வாள்வரி கவங்டைக 
கன்முடைகச் சிலம்பில் குழுமும் ; அன்கனா ! 
வெCன்கதாள் வெநகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும், இன்று அவர்,

வாரார் ஆயிகனா நன்றுCன்; தில்ல: 
உயர்வடைர அடுக்கத்து ஒளிருபு மின்னிப் 
வெபயல்கால் Cயங்கிய வெபாழுதுகழி பானாள் 
திருCணி அரவு கதர்ந்து உழல 
உருமுச் சிவந்து எறியும் ஓங்குவடைர யாகற"
                            - நற்றிடைண : 255

Cடைலநாட்டு Cகளிரின் கடடைCகளுள் ஒன்று, திடைன, கதிர் முற்றும் பருவத்தில் அத்திடைனப்புனத்டைதக் 
காத்தல் ஆகும். அதனால்தான், தங்கள் காதலர்கடை] எளிதில் சந்திக்கும் வாய்ப்பு அம்Cகளிர்களுக்குக் 
கிடைடத்துவிடுகிறது. திடைன முற்றி அறுவடைடப்பருவம் வந்துற்றதும், இம்Cகளிர் வீடுகளுக்கு 
அனுப்பப்பட்டுப் புறம் கபாகவிடாது காக்கப்படுவர். இது, இற்வெசறிப்பு எனப்படும். அவ்வாறு 
இற்வெசறிக்கப்பட்டாள் ஓர் இ]ம்வெபண்ணின் கதாழி இவ்வாறு புலம்புகிறாள்: கதாழி! திடைனயின் 
கதிர்கள் எல்லாம், விரிந்த அடைலகடை]யுடைடய கடல் வற்றிவிட்டாற் கபாலக், காய்ந்து வெகாய்யும் 
பருவம் அடைடந்து விட்டன; அந்நிடைலடைய நீ காண்பாயாக; இனி, நCர், அவற்டைறக் வெகாய்துவெகாண்டு 
கபாவதல்லாCல், உன்டைன வீட்டில் இட்டு வெவளிகய கபாகாவண்ணம் காப்பதும் வெசய்துவிடுவர் அது 
உறுதி. வெபான் கபாலும் நிறம் வாய்ந்த Cலர்க]ால் நிடைறந்த கவங்டைக Cரங்கள் வ]ர்ந்து Cணம் நாறும் 
Cடைலச்சாரலில், வெபரிய Cடைலநாட்டுக்கு உரிகயானாகிய காதலகனாடு, திடைனப்புனத்தில் தங்கியும் 
சிவந்த வாய்கடை] உடைடயவாகிய கிளிகடை]த், திடைனக்கதிர்கடை]க் வெகாய்து வெசல்லாவாறு. ஓட்டியும், 
அடுத்திருக்கும் கரிய Cடைலச்சாரலில் உள்] அருவியில் நீர் விடை]யாடல் புரிந்தும், Cடைலச்சாரலில் 
வ]ர்ந்து நிற்கும் சந்தன Cரத்தாலான சாந்டைத அதன் Cணம் - அறிந்து வண்டுகள் வந்து வெCாய்க்க 
கCனிவெயல்லாம் பூசிக்வெகாண்டும், வெபரிதும் விரும்பி கCற்வெகாண்ட அந்நட்பு, வெCல்ல வெCல்லச் சிறுகி, 
முடிவில் அதுதானும் இல்லாவாறு கபாய்விட்டது கபாலும் ஒரு காட்சிடைய நான் Cனக்கண் ணால் 
காணுகின்கறன். அதுகுறித்து நாம் என்னதான் வெசய்ய இயலும்?

‘'யாங்குச் வெசய் வாம்வெகால்! கதாழி! வெபான்வீ 
கவங்டைக ஓங்கிய கதம் கCழ் சாரல், 
வெபருங்கல் நாடவெனாடு இரும்புனத்து அல்கிச், 
வெசவ்வாய்ப் டைபங்கிளி ஒப்பி; அவ்வாய்ப் 
வெபருவடைர அடுக்கத்து அருவி ஆடிச் 
சாரல் ஆரம் வண்டுபட நீவிப் 
வெபரிது அCர்ந்து இடையந்த ககண்டைC சிறுநனி 
அரிய கபாலக் காண்கபன்; விரிதிடைரக் 
கடல்வெபயர்ந்த தடைனய வாகிப் 
புலர் பதம் வெகாண்டன, ஏனல் குரகவ.”
                    - நற்றிடைண : 259

பாடைலநிலத்தில்

பாடைல நிலத்தில் மிக எளிதில் கிடைடக்கும் உணவு, வி]ாம்பழம், “நிலம் பி]வுபடுCாறு Cண்ணுள் 
இறங்கிய கவறாம், வெபரிய கிடை]களும், உடும்புகள் அடைணந்து கிடப்பது கபாலும் வெபாரிந்த 
வெசதில்களும் உடைடய மிக உயர்ந்த வி]ாCரத்தின் கிடை]களிலிருந்து அறுபட்டுப் பச்டைசக்கம்ப]த்டைத 
விரித்தாற்கபாலும் பசும்புல் விடை]ந்து கிடக்கும் நிலத்தின் மீது, இ]ம் சிறார்கள் ஆடி விடுத்த பந்து 
கிடப்பது கபால் வீழ்ந்து பரந்து கிடக்கும் வி]ாங்கனிக]ாம் . உணவு”. பாடைல நிலத்து Cக்கள், வி]ாங் 
கனிகடை]த் தங்களுடைடய முக்கிய உணவாக கCற்வெகாள்வர்.

‘'பார்பக வீழ்ந்த கவருடைட விழுக்ககாட்டு
உடும்பு அடைடந்த வெநடும்வெபாரி வி]வின் 
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ஆட்வெடாழி பந்தின் ககாட்டு மூக்கு இறுபு 
கம்பலத் தன்ன டைபம்பயிர் தாஅம் 
வெவள்ளில் வல்சி” 
           - நற்றிடைண : 24:1-5

கCய்ச்சல் நிலத்தில்:

Cடைலநாட்டு Cக்கள் நடத்துவது கபான்ற இன்ப வாழ்க்டைகடையக் கால்நடைட ஓம்புகவாராகிய 
ஆயர்களும், முல்டைல நிலத்தில் நடத்தி இன்புறுவர். புன்வெசய் நிலங்க]ாம் வெகால்டைலகளில் குடிவாழும் 
ஆயர்களுக்கு உரிடைCயுடைடய தான சிறிய புனத்தில் வ]ர்ந்து நிற்கம் குறுகிய கிடை]கடை]க் வெகாண்ட 
குரா Cரத்தின் குவிந்த வெகாத்தில் உள்] வெவண்ணிற Cலர்கள், ஆடுகடை] கCய்க்கும் இடைடCகன் 
அணிந்து Cகிழும் வண்ணம் Cலரும்".

"வெகால்டைலக் ககாவலர் குறும்புனம் கசர்ந்த 
குறுங்கால் குரவின் குவியிணர் வான்பூ 
ஆடுடைட இடைடயன் சூடப் பூக்கும்"
               - நற்றிடைண : 266 : 1-3

பாடைறபடுதயிர் என்பதுகபால் நன்றாக முற்றிய தயிடைரப் பிடைசந்த காந்தள் Cலர் கபாலும் வெCத்வெதன்ற 
டைகயால், தயிர்க்கடைற கபாகக் கழுவிய டைகயினால் Cட்டுகC வெதாடத் தக்கதான உயர்ந்த ஆடைடடையக், 
கணவனுக்காம் உணடைவ விடைரந்து முடிக்கும் ஆர்வ மிகுதியால், கழுவாகCகல எடுத்து உடுத்துக் 
வெகாண்டு, குவடை] Cலர் கபான்ற டைC உண்ட கண்களுள் தாளிப்புப் புடைக புகுந்து தாக்க, தாகன 
சடைCத்து முடித்த புளிக்குழம்டைபக் கணவன், இனிது இனிது எனக் கூறியவாகற Cகிழ்ந்து உண்ணக் 
கண்ட அவ்வி]Cகளின் ஒளிவீசும் முகம் புறத்கத புலனாகாவாறு அகத்துக்குள்]ாககவ. அகமிக 
Cகிழும்".

"முளிதயிர் பிடைசந்த காந்தள் வெCல்விரல், 
கழுவுறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇக் , 
குவடை] உண்கண் குய்ப்புடைக கCழத் , 
தான் துழந்து அட்ட தீம்புளிப் பாகர் 
இனிது எனக் கணவன் உண்டலின், 
நுண்ணிதின் Cகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முககன."
               -குறுந்வெதாடைக : 167

"கதாழி! Cதுடைவ நிரப்பிடைவத்திருக்கும் நீலக் குப்பிகடை]ப் கபான்ற குறுகிய வாடையயுடைடய 
சுடைனகளில் வாழும் பி]ந்த வாடையயுடைடய கதடைரகள், கிளிகயாட்டும் கருவியாகிய தட்டைடப்படைற 
ஒலிகபால் ஓயாது ஒலிக்கும், நாட்டுக்கு உரியவனாகிய நம் காதலன், க]வுக்காலCாகிய படைழய 
திங்களில், முழுCதி நிலவெவாளியில் என் கதாடை] ஆரத் தழுவினான். அதனால் அவன் கCனியின் 
முல்டைல Cணம் என் கதாள்களில் இன்றும் வீசா நிற்கும்”

“Cட்டம் வெபய்த Cணிக்கலத்து அன்ன 
இட்டுவாய்ச் சுடைனய பகுவாய்த் கதடைர 
தட்டைடப் படைறயிற் கறங்கும் நாடன், 
வெதால்டைலத் திங்கள் வெநடுவெவண் நிலவின் 
Cணந்தனன் Cன் வெநடுந் கதாக] : 
இன்றும் முல்டைல முடைகநா றும்கC”
-குறுந்வெதாடைக : 193

‘பரல்கற்கள் Cலிந்த பாடைல நிலத்தில் வ]ர்ந்து ஓங்கி நிற்கும் மீன் குத்திப் பறடைவ கபாலும் 
முடை]கடை]யுடைடய கள்ளிச்வெசடி மீது படர்ந்து தடைழத்திருக்கம் முல்டைலயின் Cணம் மிக்க Cலர்கடை], 
எப்கபாதும் ஆடிக் வெகாண்டிருக்கும் தடைலடைய உடைடயவாகிய ஆட்டுCந்டைதடைய கCய்த்துவரும் வலிய 
டைகடையயுடைடய இடைடயன் இரவிகல வெகாய்து பனம் குருத்தின் பி]வினால் வெதாடுத்த Cாடைலயின் 
நியCணம், Cடைலப் கபாதில் வெதருவெவங்கும் கCழும் சிறிய குடிகடை] யுன்
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‘'பரல்தடைல கபாகிய சிரல்தடைலக் கள்ளி 
மீமிடைசக் கலித்த வீநறு முல்டைல 
ஆடுதடைலத் துருவின் கதாடுதடைலப் வெபயர்க்கும் 
வன்டைக இடைடயன் எல்லிப் பரீஇ 
வெவண்கபாழ் தடைதஇய அலங்கலம் வெதாடடைல 
Cறுகுடன் கCழும் Cாடைலச் 
சிறுகுடிப் பாக்கம்”
                - நற்றிடைண : 169 : 4-10

“வெதாழுவத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் வெபரிய தடைலயிடைன உடைடய கரிய எருடைCடைய, அதனிடமிருந்து 
மிக இனிய பாடைல நிரம்பக் வெகாள்வான் கவண்டி, அவற்றின் கன்றுகடை] அத்வெதாழுவத்திகலகய 
விட்டுவிட்டு, ஊரில் Cாடு கCய்க்கும் இ]ம் சிறுவர்கள், அவ்வெவருடைCகளின் கCல் அCர்ந்து வெகாண்டு 
கCய்புலம் கநாக்கிக் வெகாண்டு வெசல்லும், நிடைற இருள் வெCல்ல வெCல்லக் கழியும் விடியற்காலம்.'’

"Cன்ற எருடைC Cலர்தடைலக் காரான் 
இன்தீம் பால் பயம் வெகாண்Cார், கன்றுவிட்டு 
ஊர்க்குரு Cாக்கள் கCற்வெகாண்டு கழியும்
வெபரும்புலவர் விடியல்"
              நற்றிடைண : 80 :1-4

கடல் சார்ந்த நிலத்தில் :

கடல் சார்ந்த நிலத்டைதச் கசர்ந்த இ]Cகளிர் நாள்கதாறும் முடைறயாக கCற்வெகாள்ளும் வாழ்க்டைக முடைற, 
அப்வெபண்களின் கதாழி பாடிய இந்தப் பாட்டிலிருந்து நன்கு வெதரியவரும்.

கதாழி! நீ வாழ்வாயாக! வெபரிய உப்பங்கழிகளில் உள்] மீன்க]ாகிய இடைரடையத் தின்ற பல்கவறு 
இனப்பறடைவகளின் வரிடைச வரிடைசயான கூட்டம், வடை]ந்த படைனCடல்களிடைடகய கட்டிய 
குடம்டைபகளில் அடங்கி இராப்வெபாழுடைத வெநருங்கியிருந்து கழிக்கும். அப்படைன Cரங்கள் வான]ாவ 
உயர்ந்து நிற்கும், வெவண்Cணல் பரந்த வெகால்டைல கள் சூழ்ந்த கானலிடத்துக்கு உன் கதாழி Cாகராடு, 
காடைலப் வெபாழுதிகலகய வெசன்று, கதன் துளிக்கும், Cணம் கCழும் Cலர்கடை] உடைடய வெநய்தலின், 
ஒன்கறாவெடான்று Cாறுபடும் உருவம் வாய்ந்த இடைலகடை]ப் பறித்துக் வெகாணர்ந்து ஆடைடயாகத் டைதத்து
அடைத உடுத்துக் வெகாண்டு, சிற்றில் புடைனந்து, அது சிறக்கக் ககாலமும் இட்டு Cகிழ்ந்து விடை] யாடி, 
புலால் நாறும் அடைலக]ால் கCாதுற்று கCாதுற்று வடை]ந்து கபான அடிடைய உடைடய கண்டல் Cரத்து 
கவர்களின் இடைடகய, இடைண இடைணயாகச் வெசல்லும் சிவந்த நண்டுக் கூட்டங்களின் நடைட அழடைகக் 
கண்டு Cகிழும், இடைவகபாலும் சிறுசிறு விடை]யாடல்கடை]யும் டைகவிட்டுப் வெபரிதும் வருந்திக் 
கிடக்கின்றடைனகய உனக்கு வந்துற்ற , அத்துயருக்கு யாதுதான் காரணம்? கூறாய்கதாழி!"

உடைரயாய்; வாழி! கதாழி! இருங்கழி 
இடைரயார் குருகின் நிடைரபடைறத் வெதாழுதி, 
வாங்குCடல் குடம்டைபத், தூங்கிருள் துவன்றும்

வெபண்டைண ஓங்கிய வெவண்Cணல் படப்டைபக் 
கானல் ஆயவெCாடு காடைலக் குற்ற 
கட்கCழ் அலர தண்நறும் காவி 
அம்படைக வெநறித்தடைழ அணிவெபறத் டைதஇ 
வரிபுடைன சிற்றில் பரிசிறந்து ஓடிப் 
புலவுத்திடைர உடைதத்த வெகாடுந்தாள் கண்டல் 
வெசம்கபர் இரடைண அலவற் பார்க்கும் 
சிறுவிடை] யாடலும் அழுங்க, 
நினக்குப் வெபரும் துயரம் ஆகிய கநாகய
                           நற்றிடைண : 123

ஆற்றுப்பள்]த்தாக்கில்
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ஆற்றுப்பள்]த்தாக்கில் Cக்கள் நடத்திய வாழ்க்டைக முடைறயிடைனப் பின்வரும் பாக்களிலிருந்து உணர்ந்து
வெகாள்]லாம்:

“கதன்கலந்து மிகுசுடைவ உடைடயதாக ஆக்கிய இனிய வெவண்ணிறம் வெகடாப் பால் உணடைவ, சிறந்த 
ஒளிவீசும் வெபான்னால் பண்ணப்பட்ட கிண்ணத்தில் இட்டு, அக்கிண் ணத்டைத ஒரு டைகயில் 
எடுத்துக்வெகாண்டு, Cலர் நிடைறந்த பூங்வெகாடி கபாலும், வெCல்லிய வெகாம்டைப Cறு டைகயில் ஓக்கியவாகற 
அணுகி, இப்பாடைல உண்ணுவாயாக’ எனக் கூறலும், வெதள்]த் வெதளிந்த முத்துக்கடை]ப் பரலாக இட்டுப்
பண்ணப்பட்ட வெபாற்சிலம்பு காலிலிருந்து ஒலிக்கப் பாய்ந்து, வெCல்ல நடைரக்கத் வெதாடங்குC]வு, 
அறிவாலும் ஆண்டாலும் முதிர்ந்த வெசவிலித்தாய் பின்வெதாடர்ந்து வந்து பற்றிக் வெகாள்]Cாட்டாது 
த]ர்ந்து கபாகுCாறு ஓடி , Cடைன முன்றிலில் உள்] Cலர்ப்பந்தற் கீழ்ப் கபாய் நின்று வெகாண்டு, 
‘உண்கணன்; உணவு கவண்கடன்’ என Cறுத்து உடைரயாடும் சிறிய விடை]யாட்டுப் பருவத்தாள் என் 
Cகள்.”

‘'பிரசம் கலந்த வெவண்சுடைவத் தீம்பால் , 
விரிகதிர்ப் வெபாற்கலத்து ஒருடைக ஏந்நிப் - 
புடைடப்பில் சுற்றும் பூந்தடைலச் சிறுககால் 
உண்என்று ஓக்குபு புடைடப்ப, வெதண்ணீர்

முத்து அரிப் வெபாற்சிலம்பு ஒலிப்பத் தத்துற்று 
அரிநடைரக் கூந்தல் வெசம்முது வெசவிலியர் 
பரீஇ Cலிந்து ஒலியப் பந்தர் ஓடி 
ஏவல் Cறுக்கும் சிறுவிடை] யாட்டி".
                - நற்றிடைண : 710 : 1-8

Cடைலகடை]ச் வெசய்துடைவத்தது கபால் காட்சி அளிக்கும் அடி பரந்து மிக உயர்ந்த வெநல் நிடைறந்திருக்கும் 
பல கூடுகடை]யுடைடய , ஏர்களில் எருடைCகடை]ப் பூட்டி உழுகின்ற உழுவ! Cறுநாள் நடைடவெபற 
கவண்டிய உழவுப் பணிகள் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் இருந்து விட்டடைCயால் கண்ணுறக்கம் வெகாள்]ாCல்
இருந்து, குளிர்ந்த விடியற்கபாதிகலகய எழுந்து வெகாண்டு, கரிய கண்கடை]யுடைடய வரால் மீனின் 
வெபரிய வெபரிய துண்டுகள் மிதக்குCாறு பண்ணி டைவத்திருக் கும் குழம்கபாடு உண்பதற்கு ஏற்ப நன்கு 
தீட்டப்பட்ட அரிசியால் ஆன கசாற்றுத் திரடை]க், டைக நிடைறய வாங்கி வாங்க உண்டு முடித்து, நீர் 
நிடைறந்திருக்கும் நன்வெசயில், நாற்றுக்கடை] நட, உன்கனாடு வெதாழிலாற்றும் நாற்று நடுவாருடன் நீ 
வெசல்கின்றடைன.

Cடைலகண் டன்ன நிடைலபுணர் நிவப்பின் 
வெபருவெநல் பல் கூட்டு எருடைC உழவ! 
கண்படைட வெபறாது, தண்புலர் விடியல் 
கருங்கண் வராஅல் வெபருந்தடி மிளிர்டைவவெயாடு 
புகர்டைவ அரிசிப் வெபாம்Cல் வெபருஞ்கசாறு 
கவர்படு டைகடைய கழும் Cாந்தி நீருறு வெசறுவில் 
நாறுமுடி அழுத்தநின் நடுநகராடு கசறி"
                - நற்றிடைண : 60 : 1-8

உழவர் Cகளின் அன்றாடக் கடடைC, உணவு சடைCத்தல் - ஆகும். அவள் காதலன், அவள் வெபற்கறாரின் 
விருந்கதாம்பும் பண்புக்கு ஏற்ப, அம்Cடைனபுகும் விருந்தினருள் ஒருவனாகச் வெசன்று, தன் காதலிடையக் 
கண்டு Cகிழ்வகதாடு, உழவர்வாழ் சிற்றூர்களின் Cடைன வாழ்க்டைகயின் Cாண்பு எத்தடைகயது என்படைத 
நாம் அறியவும் வெசய்துள்]ான்.

வடை]ந்து நீண்ட வெகாம்புகடை]யுடைடய எருடைCயின் த]ர்ந்த நடைடயுடைடயவாய இ]ம் கன்றுகள் 
வீட்டுத் தூண்கள் கதாறும் கட்டப்பட்டுக் காண்பதற்குக் களிப் பூட்டும் நல்ல Cடைனயின் கண், வடை]ந்த 
குண்டலங் கடை]க் காதில் அணிந்து வெகாண்டிருக்கும், வெசழித்த உடல் நலம் உடைடயவ]ாகிய நம் காதலி,
சிறிய கல் கCாதிரம் வெசறிக்கப்பட்ட வெCல்லிய விரல்கள் சிவந்து கபாகுCாறு, வாடைழயின் குளிர்ந்த 
இ]ம் தண்டைட , சிறுசிறு துண்டுக]ாக நறுக்கி அடிசில் ஆக்குதலால், புடைக படிந்து சிவந்த கண்கடை] 
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உடைடய]ாகி, அழகு உண்டாகுCாறு, பிடைறவடிவான வெநற்றியில் உண்டாகியிருக்கும் சிறுசிறு 
துளிக]ான வியர்டைவடையத் தன்னுடைடய அழகிய கசடைலத்தடைலப்பால் துடைடத்துக் வெகாண்டு , சடைCயல் 
முடிந்தும், கணவன் வந்திலகன என்ற நிடைனப்பால் நம் மீது வெகாண்ட சினத்துடன் அட்டிற் சாடைலயில் 
இருக்கிறாள். விருந்தினராய் வர விரும்புவார் என்கனாடு வருவார்க]ாக; விருந்தினர். முன்கன, அழகிய 
CாடைC நிறம் வாய்ந்த என் காதலி, என்டைனச் சினந்து கண் சிவந்து காட்சி தரCாட்டாள், முள்கபாலும் 
சிறிய பற்கள் சிறிகத கதான்றப் புன்னடைககய. காட்டுவள்; அவளின் சிரிகத முகத்டைத நானும் கண்டு 
Cகிழ்கவன்”

"தடCருப்பு எருடைC Cடநடைடக் குழவி 
தூண்வெதாறும் யாத்த, காண்தகு நல்இல், 
வெகாடுங்குடைழ வெபய்த வெசழுஞ்வெசய் கபடைழ , 
சிறுதாழ் வெசறித்த வெCல்விரல் கசப்ப, 
வாடைழ ஈர்ந்தடி வல்லிதின் வடைக இப் 
புடைக உண்டு அCர்ந்த கண்ணன், தடைகவெபறப் 
பிடைறநுதல் வெபாறித்த சிறுநுண் பல்வியர் 
அந்துகில் தடைலயில் துடைடயினள், நப்புலந்து 
அட்டிகலாக], அம்Cா அரிடைவ! 
எCக்கக, வருகதில் விருந்கத; சிவப்பா]ன்று; 
சிறிய முள் எயிறு கதான்ற 
முறுவல் வெகாண்ட முகம் காண் கம்கC"
                      - நற்றிடைண - 120

சிற்றூர் ஆட்சிமுடைற

பண்டைடய நாட்களில், தமிழ்நாட்டின் வாழ்க்டைக முடைற, முழுக்க முழுக்க சிற்றூர்கடை]ச் சார்ந்கத 
இருந்தது. சிற்றூர்கள் இப்வெபாழுடைதக் காட்டிலும், அன்று தன்னிடைறவு வெபற்று வி]ங்கின. சிற்றூர் 
ஆட்சிமுடைற, எளிதில் வி]ங்கிக் வெகாள்]லாகாச் சட்டங்கடை] எதிர்கநாக்கியிருக்கவில்டைல. சட்டங்கள் 
மூலம், Cக்கள் எடைத எதிர்பார்த்தனகரா, அடைத, அம்Cக்களின் பழக்க வழக்கங்கக] வழங்கிவிட்டன. 
ஏகதனும் ஓர் இடைடயூறு, ஒரு வழக்கு ஏற்பட்டு விட்டால், ஊர்ப்வெபரியவர்கள், தாழ்த்தப்பட்ட, 
பிற்படுத்தப்பட்ட Cக்கள் இன்றும் வெசய்வதுகபால், ஊர்நடுகவ நிற்கும் Cரத்தடியில், வெபாதுவாக, 
ஆலCரத்தடியில் கூடியிருந்து, ஒரு கலயம் கள்ளுக்கு, அவ்வழக்கிடைனத் தீர்த்துவிடுவர். அத்தகு 
Cரங்களின் அடியில் இருக்கும் திறந்தவெவளி, வெபாதியில், வெபாதியம், வெபாதுவில், Cன்று, Cன்றம்" 
என்வெறல்லாம் அடைழக்கப்படும். Cன்றம், என்றால் வெபாதுவாக ஊர்ப் வெபாதுவிடம் எனப்படும். 
ஊர்க்கால்நடைடகள் ஆங்கக Cடக்கி டைவக்கப்படும். கன்றுகடை] அடைழக்கும் 'அம்Cாஎனும் குரல் 
எழுப்பியவாகற Cன்றில் புகுந்து நிடைறந்துவிடும். ('கன்றுபயிர் குரல் Cன்று நிடைறபுகுதரும்" 
(அகநானூறு: 14:11) இகத வரி, குறிஞ்சிப்பாட்டிலும், எவ்வித Cாற்றமும் இன்றி இடம் வெபற்று]து. 
(குறிஞ்சிப்பாட்டு : 278) கால்நடைடகள், வரிடைச வரிடைசயாக Cன்றுள் நுடைழவடைதயும், வெகால்கலறு : 
எனும் காடை]கள், அம்Cன்றத்தில் திரிவடைதயும் புறநானூற்று வரிகள் உணர்த்துகின்றன. Cன்று நிடைறயும்
நிடைர (புறம் : 387 : 24), "வெகால்கலறு திரிதருCன்றம்" (புறம் : 309:4) Cரம் வெசடி, வெகாடிகள் அற்ற, கCடு 
பள்]ம் இல்லாத திறந்த வெவளிகளும், வெபாது நிகழ்ச்சிகளுக்காக ஒதுக்கி டைவக்கப் படும், அத்தகு 
இடங்களும் Cன்றம் என அடைழக்கப்படும். ஆங்கு Cகளிர் வெசல்வதும், குரடைவ கபாலும் கூத்தாடுவதும் 
வெசய்வர். "வெCன்கதாள் Cகளிர் Cன்றம் கபணார்" (புறம் : 375:12) Cன்று வெதாறும் நின்ற குரடைவ, 
(Cதுடைரக்காஞ்சி : 615) வெபரியாழ்வார் திருவெCாழி, Cன்றில் குரடைவ ஆடிய திருCாடைலக் குறிப்பிடுகிறது. 
‘'Cன்றில் குரடைவ பிடைணந்த Cால்” (1 : 2 : 2:12)

இது கபாலும் திறந்த வெவளிகளில், அவ்வந்நிலத்துக்கக உரிய Cரங்கள் வ]ர்க்கப்படும் பாண்டியர்க்கு 
உரிய Cன்றத்தில் கவம்பு வ]ர்க்கப்பட்டு, தங்கள் தடைலCாடைலக்கு கவண்டும் தடைழ அம்Cரத்திலிருந்து 
வெகாய்யப்படும். பாண்டியன் வெநடுஞ்வெசழியன். ஊர் Cன்றத்கத இருக்கும் கவம்பின் வெபரிய கிடை]களில் 
உள்] தளிர்கடை] உழிடைஞக் வெகாடிகயாடு கலந்து கட்டிய தடைல Cாடைல அணிந்து கபாருக்குப் 
புறப்பட்டான்.
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Cன்ற கவம்பின் Cாச்சிடைன ஒண்தளிர் 
வெநடுங்வெகாடி உழிடைஞப் பவவெராடுமிடைடந்து 
வெசறியத் வெதாடுத்த கதம்பாய் கண்ணி
                        - புறம் : 76 : 4-6

கவம்பு நிற்கும் ஊர்Cன்றத்தில் உள்] கு]த்துக் குளிர் நீரில் மூழ்கி அம்Cரத்து ஒள்ளிய தடைழகடை] 
அணிந்து வெகாண்டான்: “மூதூர் வாயில் பனிக்கயம் Cண்ணி, Cன்ற கவம்பின் ஒண்குடைழ Cடைலந்து” 
(புறம்: 79 : 1-2) பல்கவறு நிலங்கடை]ச் கசர்ந்த Cன்றங்களில், அவ்வந்நிலத்துக்கு உரியவாய் நிற்கும் 
பல்கவறு Cரங்க]ாவன. 1. பலா : “Cன்றப் பலவின் Cாச்சிடைன,” ‘'Cன்றப்பலவின் Cால்வடைர” (புறம் : 
128-1: 476:5) 2. வி]ாம்: ‘'Cன்ற வி]வின் Cடைனவீழ் வெவள்ளில்” : (புறம்: 181:1) 3. இலந்டைத : “இரத்தி 
நீடிய அகன்றடைல Cன்றம் ; “ . “Cறுகுடன் கCழும் Cதுடைக Cன்றத்து அலந்தடைல இரத்தி அலங்குபடு 
நீழல்” (புறம்: 34:12, 325 : 10-11) புன்டைன : ‘'Cன்றப் புன்டைன Cாச்சிடைன “ (புறம் : 49:8)

வெபாதியில், Cன்றம் என்ற வெசாற்கள், ஊர்ப்வெபரியவர்கள் ஒன்று கூடியிருந்து, ஊர் நிகழ்ச்சிகடை]ப் கபசித்
தீர்க்கும் Cரத்து நீழல், வெபாதுவாக ஆலCரத்து நீழல் என்றும் வெபாருள் படும். அம்Cரம், ஊர்முகப்பில் 
நிற்கும். பிற்காலத்தவராய Cாமூலனாரும் அத்தகு Cரத்தடி Cன்றம், இன்று இருப்பது, கபாலகவ, தம் 
காலத்தும் இருந்தடைதக் குறிப்பிட்டுள்]ார். ‘'முன்னூர்ப் வெபாதியில்” (புறம்: 390:19) “வெதான்முது 
ஆலத்து அரும்படைணப் வெபாதியில்" (அகம்: 251:8) நகரங்கள் எழுந்ததும், அரசர்கள், முதலில் ஒரு 
வெபாதுக்குடிடைசடைய, அடுத்து, ஒரு வெபாது வீட்டைட அல்லது நகர் அரங்டைகக் கட்டினார்கள். அடைவயும் 
பண்டைடப் வெபயரிகலகய அடைழக்கப்பட்டன. அதில், கந்து அல்லது கந்தம் எனப்படும் Cரக் கிடை] 
நடப்பட்டு, அம்Cரத்துண்டில் இடம் வெபற்றிருப்பதாகக் கருதப்படும் கடவுள், தண்ணுடைC 
முழக்கத்திற்கிடைடகய வழிபடப் வெபறும். "வெபாதுவில் தூங்கும் விசியுறு தண்ணுடைC" (புறம் : 89:7). 
இவ்வரங்குகளில், ஆரியர்களிடைடகய, நிகழ்ந்தது கபாலகவ, பண்டைடக் காலத்தில் சCய 
நிகழ்ச்சிகக]ாடு நடைடவெபற்றதான சூதாட்ட நிகழ்ச்சியும் நடைடவெபற்றது. கீழ்வரும் பாட்டு, அவ்வாறு 
பாழுற்றுக் டைகவிடப்பட்ட ஒரு ககாயில் பற்றிய வி]க்கCாம். "வீடுகதாறும் மீன் சுடுதலால் புலால் 
நாற்றத்கதாடு கலந்து எழும் புடைகயின் நீண்ட ஒழுங்கு, வயலருகக நிற்கும் CருதCரத்து வடை]ந்த 
ககாடுகளில் வெசன்று சூழ்ந்து வெகாள்ளும் வெபரிய வருவாய் இப்கபாது இல்டைலயாகிப் கபாககவ, முழவு 
முதலாயின முழங்க, பலியிட்டு வழிபட்ட கடவுள் எல்லாம், தாம் குடியிருந்த கந்தகங்கடை] விட்டுப் 
கபாய்விட்டன. அதனால் பாழுற்றுப் கபான ஊர் Cன்றங்களில் பண்வெடல்லாம், நடைரதிடைரயுற்ற 
முதிகயார் ஓய்வாக அCர்ந்து சூதாடுங்கால், சூதாடுகருவிகள் வீழ்ந்து வீழ்ந்து பண்ணிவிட்ட குழிகள், 
உடவெலல்லாம் புள்ளிகடை]க் வெகாண்ட காட்டுக் ககாழிகள் இட்ட முட்டைடக]ால் நிடைறந்துவிடும்"

"மீன்சுடு புடைகயின் புலவுநாறு வெநடுங்வெகாடி 
வயலுடைழ Cருதின். வாங்குசிடைன வலக்கும் 
வெபருநல் யாணரின் ஒரீஇ, இனிகய 
கலிவெகழு கடவுள் கந்தம் டைகவிடப், 
பலிகண் Cாறிய பாழ்படு வெபாதியில் 
நடைரமூ தா]ர் நாயிடக் குழிந்த
வல்லில் நல்லகம் நிடைறயப் பல்வெபாறிக் 
கான வாரணம் ஈனம்"
                          புறம் - 52-9-16;

இது கபாலகவ பாழுற்றுப் கபான வெபாதியிலில் உள்] பள்]ங்களிலிருந்து வெகாண்டுவந்த தண்ணீடைர 
நற்றிடைண குறிப்பிடுகிறது. ‘'Cன்றத்துக் கல்லுடைடப் படுவிற் கலுழி” (39 :3-4) அகத வெதாடைக நூலில், 
‘'முருங்டைக Cரத்தில், கவனிற் காலத்தில் காய்ந்து முற்றிய வெநற்று கபான்ற அழகு இல்லாத 
விரல்கடை]யுடைடய , அச்சம் ஊட்டும், கபவெராலி எழுப்பும் வாடையயுடைடய கபய், வ]ப்பத்டைதப் பண்டு 
உடைடயதாகி இருந்த ஊரின்கண் உள்], வெதய்வத்டைத வழிபட்டு இடும் பலிச்கசாற்டைற உண்ணுவான் 
விரும்பிப் பாழ்Cன்றம் கநாக்கி கCாதி எழும்”, துன்பமிக்க Cாடைலப்வெபாழுது வி]க்கப் பட்டுள்]து.

“கவனில் முருக்கின் விடை] துணர் அன்ன 
Cாணா விரல வல்வாய்ப் கபஎய் 
Cல்லல் மூதூர் Cலர்ப்பலி உணீஇய 

78



Cன்றம் கபாழும் புன்கண் Cாடைல
                      நற்றிடைண : 73 : 1-4

கCலும் பிற்பட்ட காலங்களில், ஊர்Cன்றCாகப் வெபரிய Cாளிடைககள் கட்டப்பட்டு, Cன்னர்கடை]ப் 
பாடிப் பரிசில் வெபறுவான் கவண்டிவரும் புலவர்களும் பிற இரவலர்களும் தங்கும் இடCாகவும் 
பயன்படுத்தப்பட்டது. Cரத்தாலான பல கம்பங்கடை]க் வெகாண்ட நகர் அரங்கின் ஒரு பக்கம், 
பள்ளியாகப் பயன்பட்டடைதப் புறநானூறு காட்டுகிறது, "பல்கால் வெபாதியில் ஒருசிடைற பள்ளி ஆக” 
(புறம் : 375 : 2-3) "Cன்றுபடு பரிசிலர்” (புறம்:135: 17) நகரில் உள்], Cன்றம், வெபாதியில் கபாலும் 
இடங்கவெ]ல்லாம் பிற்காலத்தில், ககாயில் வெதய்வத்திருகCனிகளின் உடைறவிடங்க]ாகிவிட்டன. 
Cன்றமும் வெபாதியில் கபாலும் இடங்கவெ]ல்லாம் பிற்காலத்தில், ககாயில் வெதய்வத் திருகCனிகளின் 
உடைறவிடங்க]ாகிவிட்டன. "Cன்றமும் வெபாதியிலும் கந்துடைட நிடைலயிலும்" (திருமுருகாற்றுப்படைட : 
226) வழக்கறுக்கும் நடுவர் Cன்றCாகவும் வி]ங்கிய உடைறயூர் நகர் அரங்கம், புறநானூற்றில் (220 : 7) 
“மூதூர் Cன்றம்” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்]து, என்றாலும் உடைர ஆசிரியர் ஒருவர், Cன்றம் என்பதற்குக் 
குதிடைரகள் ஓடும் வெசண்டுவெவளி" எனப் வெபாருள் கூறியுள்]ார்.

அறம் வழங்கும் ஊர்ப்வெபரியவர்கள் கூடும் ஆலCரத்திலும், ஊர் முதிகயார் ஓய்வு வெகாள்ளும் படைழய 
குடில்களிலும் நடப்பட்ட கந்து எனும் Cரக்கழிகளிலும் இடம் வெபற்றிருந்த கடவுள் எது என்னும் வினா 
விடைட காணCாட்டாகத நிற்கிறது. இவ்வினாவிற்கு விடைட காண்பதற்கு முன்னர், நாம் ஆய்ந்து 
வெகாண்டிருக்கும் இக்காலத்திற்கு மிகமிக முற்பட்ட காலCாகிய கற்கால கட்டத்தில், ஐயத்திற்கு இடம் 
இன்றி வழிபடுவதற்காக என்கற கல் லிங்கங்கள் வெசய்யப்பட்டன என்பது குறிப்பிடல் வெபாருந்தும். 
உகலாகக் காலம் (வட இந்தியாவில் வெசப்புக் காலம், வெதன் இந்தியாவில் இரும்புக்காலம் வெதாடங்கிய 
பின்னரும் கல் இலிங்க வடிவங்கள் வெதாடர்ந்து வழிபட்டு வரலாயின. லிங்கம் கபால் கதாற்றம் 
அளிக்கும். சில வெபாருட்கள், ¦ாரப்பா, கCாகன் க5ாதகராக்களில் கதாண்டி எடுக்கப்பட்டுள்]ன. 
அவற்றில் இரண்டு வடைககள் உள்]ன. ஒன்று உயரத்தில் அடைர அங்குலத்திலிருந்து ஓர் அடிவடைர 
கவறுபடும் சதுரங்க விடை]யாட்டுக்காய்கள் கபாலும் வடிவுடைடயன; இரண்டு, குறுக்கக அடைர 
அங்குலத்திலிருந்து 3 அடி அல்லது 4 அடி உயரம் உள்] வட்டக்கல் வடிவுடைடயன. "அவற்றுள் சில 
காணப்பட்ட சூழ்நிடைலகயாடு, அது வெதாடர்பான வெபாருள் களின் வெதாகுதியிடைனயும் இடைணத்துப் 
பார்க்கும்கபாது, அவ்வுண்டைCகள் வழிபாட்டு முடைறக்கு உரிய, யாகதா சில வெபாருள்கள் அங்கு 
இருந்தன என்ற முடிவிற்குச் சிறு சந்கதகத்திற்கும் இடம் டைவக்கவில்டைல. அவ்வட்டக்கல், 
வெCஸபகடாமியாவில் காணக்கிடைடத்த ஒரு வெபாருக]ாடு ஒருடைCப்பாடுடைடயதான வெசண்டு அல்லது 
தண்டாயுதத்தின் தடைலயாக இருக்கலாம் என்ற கருத்தும் கூறப்பட்டது. ஆனால் நூலாசிரியரின் 
கருத்துப்படி, பலபடியாலும் ஏற்றுக் வெகாள்]க் கூடிய வி]க்கம், வட்டக்கல், கயானி ஆகும். 
சதுரங்கக்காய் கபாலும் வெபாருள் லிங்கம் ஆகும் என்பகத ஆம். கயானியும் லிங்கமும், வடககாடி முதல் 
வெதன்ககாடிவடைர, கீழ்க்ககாடி முதல் கCற்ககாடி வடைரயான இந்தியா முழுவதும், சிவடைனக் குறிக்க 
எல்கலார்க்கும் வி]ங்கும் வடிவCாகும். லிங்க வழிபாடு, ஆரியர் வருடைகக்கு மிகவும் முற்பட்ட, 
நன்மிகப் படைழய வழிபாட்டு முடைறயாம் என்பதில் எவ்வித வினாவிற்கும் இடம் இல்டைல.'’ என்கிறார் 
திருவா]ர் 5ான் Cார்வெஷல் அவர்கள். (Archaeological Survey of India. Annual Report. 1925-26, page:79)

வெதன்னிந்தியாவில், கி.பி. 500 க்கு முற்பட்ட காலத்டைதச் கசர்ந்த பாடல்களில், சிவன், ஆலCர் 
வெசல்வனாககவ கூறப்பட்டுள்]ான் என்பது ஈண்டுக் குறிப்பிடல் வெபாருந்தும், புறநானூறு பாட்டு ஒன்று,
ஆலCரத்டைதக் கடவுளுக்கு உரியதாகக் கூறுகிறது. ‘கடவுள் ஆலம்'’ (1:7) கவறுசில பாடல்கள், சிவடைன, 
ஆலில் உடைறயும் இடைறவனாம் எனத் வெதளிவாக உணர்த்துகின்றன. “ஆலCர் வெசல்வன்'’ 
(சிறுபாணாற்றுப்படைட: 1:97; கலித்வெதாடைக : 81:9:83:45), "ஆல்வெகழு கடவுள்” (திருமுருகாற்றுப்படைட : 
256). இப்பாடல்கள், ஆரியக் கருத்துகள், தமிழ்ப்பாடல்களிடைடகய இடம் வெபறத் வெதாடங்கிய 
காலத்டைதச் கசர்ந்தடைவ என்றாலும் கந்து எனப்படும் கம்பத்தில் இடம் வெபற்ற கடவுளும், ஆலCரத்தில் 
இடம் வெபற்ற கடவுளும் ஒன்கற. பண்டைடத் தமிழ் இலக்கிய காலத்தில் சிவன், ஒரு நிலத்தின் 
வெதய்வCாக இடம் வெபறவில்டைல. அவன் ஒரு சிறு வெதய்வகC முருகனுக்குத் தந்டைதயாக உணர்ந்து 
முடிவாக, ஐந்து ஆறு நூற்றாண்டுகளில், டைசவ ஆகC வெநறி, தமிழ்நாட்டில் பரவியகபாது 
வெபருந்வெதய்வம் ஆயினான். வட இந்திய ருத்ரன், வெதாடக்கத்தில், ஒரு Cடைலநாட்டுத் தடைலவன் Cகடை] 
Cணந்து வெகாண்ட ஒரு Cடைலக்கடவு]ாவன். ஆககவ அவன் தங்கள் தவ ஒழுக்கத்டைத கCற்வெகாள்வான் 
கவண்டி - Cடைலகளில் வெசன்று தங்கும் கயாகியர்களுக்குக் கடவு]ாகி விட்டான். வெதன்னாட்டிற்கு 
அவன் குடிவெபயர்ந்ததும், சிவவழிபாடு சிறந்து வ]ர்ச்சிடையப் வெபற்று விட்டது. ஆனால் அது 

79



நிகழ்வதற்கு முன்னர், கிடைடக்கக் கூடிய நனிமிகப் படைழய தமிழ்ப்பாடல்களில் காணப்படுவது கபால், 
தமிழ் நாட்டில், அவன் ஆலCரத்துக் கடவு]ாககவ இருந்துள்]ான், ஒருகவடை], ஆலCரத்து நிழலில் 
ஒரு லிங்கம் நடப்பட்டிருக்கக்கூடும். அங்ஙனம் இல்டைல என்றால், அவன் ஆலCர் வெசல்வனாக 
ஆகியிருக்க முடியாது. Cருதம், இலந்டைத, நாவல் கபாலும் Cரத்தடிகளிலும், லிங்கம் டைவக்கப்பட்டது. 
சிவ வழிபாடு வெபருகி, அம்Cரங்கடை] உள்]டக்கிச் சிவன் ககாயில்கள் கட்டத் வெதாடங்கிய ஐந்தாம் 
நூற்றாண்டிற்குப் பிறகு, அடைவவெயல்லாம் புகழ் வெபற்ற வழிபாட்டிடங்க]ாகி விட்டன. இப்கபாது 
வெதன்னாட்டில், மிகவும் புகழ் வெபற்று வி]ங்கும் சிவன் ககாயில்களில், இடைவயும் இடம் வெபற்றுள்]ன. 
புனித Cரங்களிலிருந்து வெவட்டப்பட்டு, இம்Cரம், அம்Cரத்தடி லிங்க வடிவம் ஆகிய இரண்டின் 
இடைறத்தன்டைCயும் வெகாண்டுவிட்ட ககாயில் குடில்களில் நடப்பட்டு, கந்து எனப்படும் அக்கழிகளும், 
லிங்கCாகக் கருதிகய நடப்பட்டிருக்கக் கூடும்.

நகரங்களின் கதாற்றம்

ஒரு நிலத்துப் பண்டங்கடை]ப் பிற நிலங்களின் பண்டங்களுக்கு விடைலயாகப் பண்டCாற்றம் வெசய்து 
வெகாண்டதன் விடை]வாககவ, வெதாடக்கத்தில் நகரங்கள் கதான்றலாயின. கடற்கடைர நாட்டின் 
வெபாரு]ாம் உப்பு, ஏடைனய நாடுகளில், இன்றியடைCயாப் வெபாரு]ாகிவிட்டது. அதனால் நனிமிகப் 
பழங்காலத்திலிருந்கத, உப்டைபச் சில சCயம் உலர்ந்த மீடைனயும் ஏற்றிக் வெகாண்ட, தள்]ாடித்தள்]ாடிச் 
வெசல்லும் கட்டைட வண்டிகளின் வரிடைச, Cண் சாடைலகடை]க் கடந்து, Cடைல நாட்டின் 
அடிவடைரக்கண்ணதான உள்நாடுகளுக்குச் வெசல்லலாயின. உப்பு வண்டிகளும், உப்பு வணிகரும் 
புலவர்க]ால், அடிக்கடி கூறப்பட்டனர். "குன்றின் மீது கதான்றும் உப்பு வணிகர் தடைலவன்", "குன்றில் 
கதான்றும் குலவுCணல் கசர்ப்ப" (அகம் : 310:10) (குறிப்பு : 'குலவுCணல்" என்ற வெதாடடைரக் குவ, 
உCணர்" எனச் வெசாற்சிடைதவு வெசய்து அவ்வாறு வெபாருள் வெகாண்டுள்]ார். அது தவறு. குன்றுகபால் 
கதான்றும், Cணல்கCடுகள் நிடைறந்த கடற்கடைர, தடைலவகன என்பதுதான் அத்வெதாடர் உணர்த்தும் 
வெபாரு]ாகும். அகத அகத்தில், பாடைலயில் பயணம் வெகாண்ட உப்பு வணிகர், ஆங்கக மூன்று கற்க]ால் 
வெசய்து வெகாண்ட அடுப்பு உணர்த்தப்பட்டு]து. “உCண் சாத்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பு” (அகம் : 119 : 8). 
அப்பாக்கள் கூறும் வி]க்கத் திலிருந்து, பண்டங்கள் வண்டி வண்டியாக, ஓரிடத்திலிருந்து பிற 
இடங்களுக்குக் வெகாண்டு கபாகப்பட்டன என்பது வெதரிகிறது. கடடைலச் சார்ந்த நிலத்தில், கழிநீரால் 
விடை]ந்த உப்டைப ஏற்றிக் வெகாண்டு, Cடைலநாட்டைட கநாக்கிச் வெசல்லும் வண்டியின், 
ஆரக்கால்கடை]யுடைடய சக்கரம் பள்]த்தில் பாய்ந்துவிடும்கபாது, தன் உரங்வெகாண்டு அத்த]ர்ச்சி தீர்த்து 
ஈர்த்துச் வெசல்லும், வெபரும்பாரம் தாங்கவல்ல மிக்க வலியுடைடய காடை]க்கு ஓர் அரசன் ஒப்புக் 
கூறப்பட்டுள்]ான்.

"கானல் கழிஉப்பு முகந்து கல்நாடு Cடுக்கும் 
ஆடைரச் சாகாட்டு ஆழ்ச்சி கபாக்கும் 
உரனுடைட கநான்பகட்டு அன்ன எங்ககான்”
                          - புறம் : 60 : 6-9

இடைடவழியில் முரிவுற்றுப் கபாயின், ஆங்கு உதவுவதற்காகத் தனியாக ஓர் அச்சு உடன் வெகாண்டு 
வெசல்லுC]வு வண்டிகளில் வெபரும்பாரம் ஏற்றப்படும்; அவ்வாறு தனிகய எடுத்துச் வெசல்லும் அச்சு 
‘'கசம் அச்சு” எனப்படும். எருதுகள் இடை]யன: நுகத்தடியில் இதற்கு முன் பூட்டி அறியாதன. 
வண்டியிகலா பண்டப் வெபாதிகள் மிகப் வெபருC]வில் ஏற்றப்பட்டுள்]ன. கCடு கநாக்கி ஏறும் 
கபாகதா, பள்]ம் கநாக்கிப் பாயும் கபாகதா ஏகதனும் ஆகக் கூடும் அடைத முன்கூட்டி அறிதல் இயலாது.
எதற்கும் தனிகய ஓர் அச்சு உடன் வெகாண்டு கசரல் நல்லது என எண்ணும் உCணர், உள்] அச்சின் கீகழ, 
கவகறார் அச்டைசத் தனிகய பிரித்துக் வெகாண்டு வெசல்வர் என்கிறது புறநானூற்றுப் பாட்டு ஒன்று.

‘எருகத இடை]ய நுகம்உண ராகவ; : 
சகடம் பண்டம் வெபரிது வெபய் தன்கற; 
அவல் இழியினம், மிடைச ஏறினும் 
அவணது அறியுநர் யார்? என உCணர் 
கீழ்Cரத்து யாத்த கசம் அச்சு”
                 புறம் : 102 : 1-5
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உப்பு வண்டிகள் ஒழுங்காகச் வெசல்வது, இ]ம் சிறார்களுக்குக் களிப்பூட்டும் கண்காட்சியாம். இனிய நீர் 
நிடைறந்து, மிக்க அழகுடைடயதான சுடைனயில் பூத்த வெசங்கழுநீரின் வெCாட்டு அவிழ்ந்த Cலர்ந்த 
Cலர்கடை]ப் புற இதழ்கடை] நீக்கிவிட்டு முழு Cலர்க]ால் ஆன ஆடைட அடைசயும் அல்குடைலயும், 
கபரழகு வாய்ந்து அருள் ஒழுகும் கண்கடை]யும், இனிய இ] நடைகயிடைனயும் உடைடய இ]Cகளிர், புல் 
வெருங்க முடை]த்துக் கவர்த்த வழியிடைனயும், வெநருங்க முள்டைவத்துச் வெசய்த கவலியிடைனயும், பஞ்சு 
நிடைறந்த முற்றத்திடைனயும் உடைடய வீட்டின் ஒருபால் உள்] பீர்க்கங் வெகாடியும், சுடைரக்வெகாடியும் 
படர்ந்து கிடக்கும், ஈச்ச Cரத்து இடைலகடை]யும் வெகாண்ட குப்டைப மீது ஏறி நின்று, உCணர் வண்டிகடை], 
ஒன்று இரண்டு என எண்ணிக் வெகாண்டிருக்கும் காட்சி ஒன்று புறநானூற்றுப் பாடல் ஒன்றில் இடம் 
வெபற்று]து.

"தீநீர்ப் வெபருங்குண்டு சுடைனப்பூத்த குவடை]க் 
கூம்பு அவிழ்முழுவெநறி புரள்வரும் அல்குல், 
ஏந்துஎழில் Cடைழக்கண்; இன்னடைக Cகளிர், 
புன்மூசு கவடைலய முள்மிடைட கவலிப் 
பஞ்சு முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண் 
பீடைர நாறிய சுடைர இவர் Cருங்கின் 
ஈத்து இடைலக் குப்டைபஏறி, உCணர் 
உப்வெபாய் ஒழுடைக எண்ணும்"
                 - புறம் : 116: 1-8

ஒரு நிலத்திலிருந்து ஒரு நிலத்திற்கு உப்டைபக் வெகாண்டு வெசல்வது இவ்வ]வு வெபரிய அ]வில் 
நடைடவெபற்றது என்றால், Cற்றப் பண்டங்கள், அடைதவிட மிகப் வெபரிய அ]வில் 
வெகாண்டுவெசல்லப்பட்டிருக்க கவண்டும் என உறுதியாக நம்பலாம். அவ்வாகற, அரிசியும் பருத்தி 
ஆடைடகளும் ஆற்றுப் பள்]த்தாக்குப் பகுதியிலிருந்து வறண்ட பகுதிக்குக் வெகாண்டு வெசல்லப்பட்டன. 
பயறு வடைககளும் பால்படு வெபாருள்களும் முல்டைலப் பகுதியிலிருந்து நன்வெசய் நிலப்பகுதிக்குக் 
வெகாண்டு வெசல்லப்பட்டன. திடைன, கதன், Cற்றும் Cடைலபடுவெபாருள்கள், Cற்றப் பகுதிகளுக்குக் 
வெகாண்டு வெசல்லப்பட்டன. இப்பண்டங்கள் முல்டைல, குறிஞ்சி கபாலும் கCட்டு நிலமும் தாழ்வான 
நிலப்பரப்பும் இடைணயும் இடங்களில், வெபருC]வில் பண்டCாற்றம் வெசய்யப்பட்டன. அத்தகு 
பண்டCாற்றுமிடங்கவெ]ல்லாம் வெபருநகரங்க]ாக வ]ர்ந்துவிட்டன.

ஆககவ, வறண்ட நிலCாம் புன்வெசய் நிலப்பகுதியிலும், நீர்வ]ம் மிக்க நன்வெசய் நிலப்பகுதியும் 
இடைணயும், அதாவது, ஆறு, தன் இடைடநிடைலப் கபாக்டைகக் டைகவிடுத்து, சCநிலத்தில் அடைCதியாக ஓடத்
வெதாடங்கிய இடத்தில், முதன்முதலாக நகரங்கள் எழலாயின. கசாழர் தடைலநகர் Cதுடைர ஆகிய 
பழம்வெபரும் நகரங்களின் கதாற்றத்திற்கு இதுகவ காரணம். இந்நகரங்கள், பருத்தி விடை]யும் 
பகுதிகளிலிருந்து பருத்தி வெகாண்டு வரப்பட்டு, எங்கு ஆடைடயாக வெநய்யப்படுகCா, அந்த இடங்களில், 
இன்கற கபால், பண்டும், ஆடைட, வெநசவுக்குப் வெபயர்வெபற்றிருந்த இடங்களில், இடம் வெபற்று உள்]ன. 
இவ்விடங்களில் வ]ர்ந்து வெபருகிய வாணிகம், தமிழரசர்களின் தடைலநகராம் வெபருடைCடைய, 
அந்நகரங்கள் வெதாடக்கத்திகலகய வெபறத் துடைண புரிந்தன. இந்நகரங்கள் குறித்த வி]க்கம் 
பழம்பாடல்களில் இடம் வெபறவில்டைல.

முக்கிய துடைறமுகங்கள்

இக்கால கட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் மிகப் வெபரிய வெவளிநாட்டு வாணிகம், அடுத்த நூற்றாண்டில் 
வெபரிபுளூஸ் ஆசிரியராலும், தாலமியாலும் விரிவாக எடுத்துக் கூறப்பட்ட எண்ணற்ற துடைறமுகங்கள் 
இடம் வெபறத் துடைணபுரிந்தது. முந்திய அதிகாரத்தில் எடுத்துக் காட்டிய வெபத்த 5ாதகா கடைதயிலிருந்து, 
கி.மு. முதல் ஆயிரத்தாண்டில், காவிரிப் பூம்பட்டினம், கசாழ அரசர்களின் மிகப் வெபரிய 
துடைறமுகCாகவும், அவர்களின் இரண்டாவது தடைலநகராகவும் திகழ்ந்தது என்படைத 
அறிந்துவெகாண்கடாம். சCஸ்கிருத எழுத்தா]ர்க]ால் பாண்டியரின் நுடைழவாயில் எனும் வெபாருளில், 
‘'பாண்டிய கவாடம்” என அடைழக்கப்பட்ட வெகாற்டைக, பாண்டியர் தடைலநகராம் வெபருடைCடைய 
Cதுடைரயிலிருந்து பறித்துக் வெகாண்டு, பாண்டியர் தடைலநகர், அண்டைCயில், Cதுடைரக்கு Cாற்றப்பட்டது 
எனத் தாலமி கூறும் காலம் வடைர, தக்க டைவத்துக் வெகாண்டிருந்தது. வெகாற்டைகயின் முக்கியத்தும், 
பண்டைடகயாரால் வெபரிதும் புகழப்பட்ட முத்து வாணிகத்தின் நிடைலக்க]Cாய் உண்டைCயிகலகய இடம்
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வெபற்றது. கசரர்களின் முக்கியத் துடைறமுகங்கள். கCற்கு ஆசியாவுக்கும், எகிப்துக்கும், அவற்றிற்கு 
அப்பாலும், மி]டைகயும், Cற்றும் Cணம் தரு உணவுப் பண்டங்கடை]யும் ஏற்றுCதி வெசய்த முசிறியும், 
வெதாண்டியுCாம்.

அரசர்கள்

நாகரீக வாழ்வு காணா அப்பழங்காலத்தில், அரசனுக் கான நிர்வாகப் பணிகள் மிகச்சிலகவ; ஆட்சி 
முடைறயில் ' கதடைவப்படும் ஒரு சிலவும், ஊர் அறங்கூர் அடைவக]ால், நன்மிகப் படைழய முடைறக்ககற்ப 
நிடைறகவற்றப்பட்டன. கசர, கசாழ, பாண்டியராகிய மூகவந்தர்கள், ஒருவகராவெடாருவர் வெதாடர்ந்து 
கபாரிட்டுக் வெகாண்டிருந்தனர். அப்கபாவெதல்லாம் நாடு பிடிப்பதற்காக என்று இல்லாCல் தங்கள் 
வீரத்டைத படைறசாற்றவும், பிற அரசர்கடை]க் காட்டிலும், தாகC வெபரியவன், கபரரசன் என்ற நிடைலடைய 
நாட்டவுகC நடைடவெபற்றன. அம்மூன்று நாடுகளின் எல்டைலகள் ஒரு நிடைலயிகலகய இருந்தன. க]த்தில் 
வெவற்றி கண்டிருந்தாலும் எல்டைலகள் Cாற்றம் வெபறவில்டைல. அCராவதி ஆறு, காவிரிகயாடு கலக்கும் 
மூன்று முக்ககாணங்களின் வெபாதுவான முடைனயில் சந்திக்கின்றன. அந்த இடத்தில், மூகவந்தர்களின் 
வழிபாடுகடை] ஒரு கசரப் வெபற்றவளும், அன்புக்கடவுள் - வ]ம் - வழங்கும் கடவுள் என்வெறல்லாம் 
பாராட்டப் வெபறுபவளுCான வெசல்லாயி என்ற வெபண் வெதய்வத்துக்கு, ஒரு சிறு ககாயில் நிற்கிறது. 
அக்ககாயில் நிற்கும் இடம், எனக்கு உரியது, என யாரும் வாதாட Cாட்டா ஒருவர்க்கக உரிய இடCாக 
உ]து. அவ்விடத்தில் காவிரிகயாடு கலக்கும், "கடைரகபாட்டானாறு" என்ற வெபாருள் வெபாதிந்த 
வெபயருடைடய ஒரு சிற்றாறு, இரு நாடுகளுக்குமிடைடகய எல்டைல வகுத்து, கCற்குக் கடற்கடைர வடைர 
நீண்டிருக்கும் கசாழ நாட்டிலிருந்து பிரிக்கிறது, காவிரியில் அக்கடைரயில், பண்டு இருந்ததற்கான 
அடிச்சுவடு இன்றும் காணப்படும், வெசயற்டைகயாலான ஒரு கCடு, கசாழ, பாண்டிய நாடுகளின் 
எல்டைலடையக் குறிப்பிடுகிறது. (புறநானூறு 47 ஆம் எண் வெசய்யுட்குக் கீழ்வரும் வெகாளுவிலும், 
CணிகCகடைல, 19 ஆம் காடைத 126 ஆம் வரியிலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும், காரியாற்றுத் துஞ்சிய 
வெநடுங்கிள்ளி இறந்த காரியாகற, இந்தக் கடைர கபாட்டானாறாதல் கூடும். பின்னர்க் கூறிய 
CணிகCகடைலப் பகுதியில் கசாழ நாட்டின் எல்டைலக்கு அருகில் உள்] காரியாற்றின் கடைரயில் 
நடைடவெபற்ற கபார் ஒன்று குறிப்பிடத்தக்கது) கசாழ நாட்டின் தடைலநகர், உடைறயூர், ஆற்றின் 
கீழ்ப்பகுதியில் உ]து. கசர நாட்டின் தடைலநகர் கரூர் ஆற்றின் கCற்பகுதியில் உள்]து. பாண்டிய 
நாட்டின் தடைலநகர் Cதுடைர, ஆற்றிற்குத் வெதற்கில் உ]து.

அரசர்களின் தடைலயாய பணி, நாட்டைட ஆடுCாடுகடை]க் வெகாள்டை]யடித்துச் வெசல்பவரிடமிருந்து 
காத்தல், கால்நடைட கள், ஒன்று, Cறவர், கள்]ர்களின் இனத்தடைலவர்க]ாம் வெகாள்டை]க் 
கூட்டத்தடைலவர்க]ால் கடத்திச் வெசல்லப்படும். அல்லது, அந்நாட்டு அரசகனாடு விடுத்த 
அடைறகூவலாக, Cற்வெறாரு நாட்டு அரசனால் கடத்திச் வெசல்லப்படும். இவ்விரண்டில் எது குறித்துப் 
கபார் கCற்வெகாண்டாலும், அரசன் தன் குலத்துக்கு உரிய Cாடைலகயாடு, கசாழனாயின், 
ஆத்திCாடைலகயாடு, பாண்டியனாயின் கவப்ப Cாடைலகயாடு, கசரனாயின் படைனCாடைலகயாடு, தான் 
குறித்துச் வெசல்லும் கபாருக்கு உரிய அடைடயா] Cாடைலடையயும், அணிந்து வெசல்வர். நாடு காவடைல 
அடுத்து அரசனுக்கு உரிய பிறிவெதாரு தடைலயாய கடடைC, தம் பாக்கள் மூலம் தன் புகழ் பாடும் புலவர் 
கபாலும் இரவலர்கடை] அடைழத்துத் தன்டைனச் சூழ டைவத்துக் வெகாண்டு, அவர்கள் பாராட்டு ககட்டு 
Cகிழ்ந்து பரிசாக, நல்ல உணவும், Cதுவும், நிடைறவெபாருளும் வெகாடுத்தல். கீழ்வரும் வெசய்யுள், சிறிது 
பிற்பட்ட காலத்டைதச் கசர்ந்த கதயாயிலும், அரசர்களின் இக்கடடைCகடை]த் வெதளிவாக உணர்த்துகிறது. 
அடைவகய, அக்காலத்தும் இருந்த உண்டைCயான நிடைலயாகும். "குடைறயாத வண்டைCயும், படைக அழிக்கும்
கபராண்டைCயும் வாய்ந்த தடைலவ, உன் படைடடையச் கசர்ந்த யாடைனகள் Cடைலகள் கபால் காட்சி 
அளிக்கின்றன. நின் நாற்படைடயின் ஆரவாரப்கபவெராலி, கடல் அடைலகபால் முழுங்குகிறது : கூரிய 
முடைனடைய உடைடய உன் கவற்படைட மின்னல் கபால் ஒளி வீசுகிறது. இத்தகு வெபரு நிடைலயால் 
உலகத்துப் கபரரசர்கவெ]ல்லாம் உ]ம் ஒடுங்குவதற்கு ஏதுவாய கபராற்றகலாடு திகழ்கின்றடைன : 
நினக்ககா நின் நாட்டிற்ககா வரக்கூடிய குற்றம் எதுவும், இல்டைலயாயிற்று; இந்நிடைல, உன் குடிக்கு 
வழிவழியாக வரும் வெபருடைCயாகும். அதனால், உலகத்து ஆறுகள் எல்லாம், Cடைலகளிலிருந்து வீழ்ந்து 
விடைரந்து கடடைல கநாக்கி அடைடவது கபால், புலவர்களும் இரவலர்களும் உன்டைன கநாக்கி 
வருவாராயினர்".

"ஆனா ஈடைக, அடுகபார் அண்ணல்! 
யாடைனயும் Cடைலயின் கதான்றும்; வெபருC! 
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நின் தாடைனயும் கடல் என முழங்கும்; கூர்நுடைன, 
கவலும் மின்னின் வி]ங்கும் உலகத்து 
அடைரசு தடைலபணிக்கும் ஆற்றடைல; ஆதலின் 
புடைரதீர்ந்தன்று; புதுவகதா அன்கற;
.......................... 
Cடைலயின் இழிந்து Cாக்கடல் கநாக்கி 
நிலவடைர இழிதரும் பல்யாறு கபாலப் 
புலவர் எல்லாம் நின்கநாக் கினகர".
                 (புறம் : 42 : 7-6; 19-21)
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11. வெவளிநாட்டு வாணிகம் கி.மு. 600 முதல் கி.பி. 14
வடைர

தாரியஸ் ஆட்சியில்

கி.மு. 606-ல் அஸ்ஸிரியப் கபரரசு கவிழ்க்கப்பட்டது. அது நிகழ்ந்ததும், பாபிகலான், ஆசிய வாணிகத் 
தடைலடைCயிடCாக ஆகிவிட்டது. யவனர், யூதர் வெபாய்னீஷியர், இந்தியர், சீனர், என்ற உலக வணிக 
இனங்கள், தங்கள் வணிகப் பண்டங்கடை]ப் , பாபிகலானிய சந்டைதகளுக்கு எடுத்துச் வெசன்றன. ‘அவெயஸ் 
வெசய்லஸ் (Aeschylus) என்பார் ‘'எல்லா வடைக Cக்களும் கவறறக் கலந்துவிட்ட ஒரு வெபருங்கூட்டம்” 
(Painminikton hoclon) என அடைழக்குC]வு, பாபிகலான் நகரத்து Cக்கள் கலந்துவிட்டனர். கி.பி. ஏழாம் 
நூற்றாண்டு வடைர வெதாடர்ந்து வ]ம் வெபற்றிருந்த வெதன்னிந்திய வணிகர் கி.மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில், 
நிப்பூரில் (Nippur) இருந்து முராஷ-வுக்கும், (Murushu), அவர் Cகனுக்கும் உரிடைCயுடைடயதான வெபரிய 
வர்த்தக நிறுவனத்தின் வணிகத் வெதாடர்புடைடய பட்டயங்களில், வணிகர் வெதாடர்பான குறிப்புகடை]க் 
காண்கிகறாம். (J.R.A.S. 1917, P. 237 Kennedy) கி.மு.538 ல் டைஸரஸ் (Cyrus), பாபிகலானியப் கபரரடைச 
அழித்துவிட்டான். அவன் வழிவந்த Cதிப்பார்ந்த தாரியஸ் (Dariwas) கி.மு. 20 ஆம் நூற்றாண்டு கபாலும் 
காரத்தில் வெஸகஸாஸ் - டிரிவெயஸ் (Sesostrises) என்ற ஒருவனால் முதன் முதலாக வெவட்டப்பட்டு, கி.மு. 15
ஆம் நூற்றாண்டில் 18 வது அரச Cரபினர் ஆட்சியின் கீழ், மீண்டும் திறக்கப்பட்ட சூயஸ் கால்வாடையக் 
கி.மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் ஒரு பக்திடையத் திறப்பதன் மூலம், கடல், வணிக வ]ர்ச்சிக்குத் துடைண 
புரிந்தான். அவன், வடகCற்கு இந்தியாடைவத் தன் கபரரகசாடு இடைணத்துக் வெகாண்டான். அது, 
இந்துகுஷ் Cடைலயின் குறுக்காகப், பால்க் பகுதிக்கும், அங்கிருந்து எக்டைஸன் (Ewxine) பகுதிக்குச் வெசன்ற, 
பாடைலவனத்டைதக், கூட்டCாகக் கடக்கும் வணிகச் சாத்துமுடைற புத்துயிர் வெபற வழிவகுத்து விட்டது. 
அது, கார்கCனியன் (Karmanian) பாடைலடையத் வெதாட்டுச் வெசல்வதாகி, அங்கிருந்து வெCஸபகடாமியா 
வழியாக அன்டிகயாக் (Antioch) நகருக்கும் வெசன்றது. இதன் முக்கிய விடை]வு, பட்டு, முதன்முதலாக, 
கCற்கு நாடுகடை]ச் வெசன்றடைடந்தது. "கிகரக்கர்கள், பட்டைட அவெலக்ஸாண் டரின் படைடவெயடுப்பு மூலம் 
அறிந்து வெகாண்டனர் எனக் கருதப்பட்டது. ஆனால் அது அதற்கு முன்கப, பர்ஷயா மூலம், அது 
அவர்கடை] அடைடந்திருக்கக்கூடும்." (Schoff's Periplus. P. 264.) இந்நிலவழி வாணிகம், தாரியஸுக்குப் 
பிறகு, படிப்படியாகக் குடைறந்துவிட்டது. எகிப்டைத வெவற்றி வெகாண்ட பின்னர், அவெலக்ஸாண்டர், 
இந்தியாவுக்கும் ஐகராப்பியாவுக்கும் இடைடயில், வெபரிய வாணிக நிடைலயCாக விடைரவாக வ]ர்ந்து 
விட்ட அவெலக்ஸாண்டிரியாப் வெபருநகடைர : உருவாக்கினான். பின்னர், அம்Cாவீரன் டயர் நகடைரச் 
சூடைறயாடி அழித்து அதன் பண்டைட வாணிகத்டைதயும் பாழ்படுத்தி விட்டான். இது கCற்கு கநாக்கிப் 
வெபருகிக் வெகாண்டிருந்த இந்திய வணிகப் வெபருக்டைக ஓர]வு அடைணகபாட்டுத் தடுத்து விட்டது. 
அவெலக்ஸாண்டர் இறப்பிற்குப் பிறகு, அஸரியாடைவச் சட்ட திட்டங்கள் அற்றுப்கபான குழப்பநிடைல, 
ஆட்சிபுரியத் வெதாடங்கி விட்டது. பார்த்தியாவில், ஒரு புதிய கபரரசு எழுந்தது. சித்தியப் பழங்குடியினர், 
பாக்ட்ரியா (Bactria) மீதான, தம் திடீர்த் தாக்குதல்கடை]த் வெதாடங்கிவிட்டனர். இந்நிகழ்ச்சிகள், நிலவழி 
வாணிகத்தில் அழிவுக்கு வழிவகுத்து விட்டன. இந்த விடை]வுகடை]ப் பயன்படுத்திக் வெகாண்டு, 
எகிப்தின் நலனுக்காகச் வெசங்கடல் வாணிக வ]ர்ச்சிக்கு, அருமுயற்சி எடுத்துக் வெகாள்ளுCாறு 
பிலவெடல்பிஸுக்கு (Philadelphus) கி.பி. 285 - 246 ல், அடைழப்பு விடுத்தார். முதல் தாலமி, சூயஸ் கால்வாய், 
ஓர]வு திறக்கப்பட்டு, வாணிகப்கபாக்கு வரவிற்கு வழி வெசய்யப்பட்டது. வணிகச் சாத்து வெசல்லும், 
தங்கும் இடங்களுக்கும், குடிநீர்க் கிணறுகளுக்கும் வசதி வெசய்து தரப்பட்ட, பல்கவறு வழித்தடங்கள், 
கடலுக்கும், டைநல் நதிக்கும் இடைடகய திறக்கப்பட்டன. அவ்வழித்தடங்கள் முடியும் 
இடங்களிவெலல்லாம், துடைறக]ால் கண்காணிக்கப்பட்டன. தன் முந்டைதய வெசல்வவ]த்டைதயும் 
புகடைழயும் எகிப்து, ஓர]வு திரும்பப் வெபற்று விட்டது. தாலமியின் நகர்வலத்தில் பிவெலவெடல்பஸ் 
நகரில் இந்திய Cகளிர், இந்திய கவட்டைட நாய்கள், இந்தியக் காக்டைககள், ஒட்டகங்கள் மீது ஏற்றப்பட்ட, 
இந்திய Cணப்வெபாருள்கள் காணப்பட்டன.

கிகரக்க இடைடத்தரகர்களும், நடுவர் இருவர் குழு ஆட்சிக்கு உட்பட்ட கராமும்

கிறித்துவ ஆண்டு பிறப்பதற்கு முந்திய 500 ஆண்டுகளில், ஐகராப்பாவுடனான, இந்த இந்திய 
வணிகத்தில், கிகரக்கர்கள், வெபரும் இடைடத்தரகர்க]ாக இருந்தனர். உலகப் வெபருநாடு களுக்கு 
இடைடயிலான, இந்த விரிவான வாணிகப் பண்டங் களின் தமிழ்ப்வெபயர்கள், கிகரக்கப் பழங்குடியினரின்
தூய கிகரக்க எல்வெலவெனஸ் வெCாழியால் (Helenes) கடன் வாங்கப் பட்டன. திருவா]ர்கள் 
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கஸாப்க¦ாக்கில்ஸ், (Sophocles ) அரிஸ்கடாபன்ஸ் (Aristophanes) ஆகிகயார் எழுத்துக்களில், அடைவ 
இடம் வெபறத் வெதாடங்கின. அடைவயாவன, தமிழ் அரிசியிலிருந்து “ஒடைரஸ்” (O’ ‘ryza) 
இலவங்கப்பட்டைடயாம் கருவாவிலிருந்து, ‘'கர்பிவெயான்'’ (Karpion) தமிழ் இஞ்சிகவர், சCஸ்கிருத 
ஸ்ரிங்கிடுவாரா விலிருந்து (Sringivera) “ஜிக்கி ‘வெபவெராஸ்” வால்மி]டைகக் குறிக்கும் தமிழ் 
திப்பிலியிலிருந்து ‘'வெபப்வெபரி;” (Peperi), இது இப்கபாது, ஐகராப்பிய வெCாழிகளில், கருப்பு மி]டைகக் 
குறிக்கவும் ஆகிவிட்டது. பண்டைடக்காலத்தில் ககாடைவ Cாவட்டத்தில் கதாண்டி எடுக்கப்பட்ட தமிழ் 
டைவடூரியத்திலிருந்து ‘வெபரில்கலாஸ்’ (Beryllos) இந்த நூற்றாண்டின் வெதாடக்க காலத்து உகராCானியர். 
அவர்களுடைடய, பண்டைடய எளிய வாழ்க்டைக முடைறடையகய கடைடப்பிடித்தனர். பகட்டு வாழ்க்டைகயில் 
அவா வெகாண்டிலர். ஆககவ, நடுவர் இருவர் குழு (Consular) ஆட்சியின் வெதாடக்க காலத்தில், இந்தியப் 
பண்டங்கள், உகராCாபுரிடைய அடைடயவில்டைல. அந்நாட்களில், இந்தியா இறக்குCதி வெசய்தனவற்றில் 
உகராC நாணயம் இடம் வெபறவில்டைலயாககவ, அக்காடைல நடைடவெபற்ற சிறு வாணிகத்திலும், வாங்கிய 
பண்டங்கள், உகராC நாட்டுப் பணம் வெகாடுத்து வாங்கப்படவில்ல.. பல நூறு ஆண்டு காலCாக 
இருந்துவந்த படைழய தடத்திகலகய வாணிகம் நடைடவெபற்றிருக்கக் கூடும். நடைடவெபற்றிருந்தது. ஆனால், 
நடுவர் இருவர் குழு ஆட்சியின் பிற்பகுதிவடைர, உகராC அரசு, கிழக்கு கநாக்கி விரிவடைடயவில்டைல. 
துணிவுமிக்க உகராC வணிகர்களுக்குப் பல்டைCரா (Palmyra) தன்னுடைடய கதவு கடை]த் திறக்கவில்டைல. 
5ூலியஸ் சீசரால் , அவெலக்ஸாண் டிரியா, கி.மு. 47 இல், டைகக்வெகாள்]ப்பட்டது என்றாலும், கடல் 
வாணிகம் அராபியப்படகுகளில், கடற்வெகாள்டை]க் காரர்களின் பிடியில் சிக்குண்டிருந்த கடற்கடைரடைய 
ஒட்டி நடைடவெபற்று வந்தடைCயால், அக்காடைல வாணிகம், சிறிய அ]வில், நிடைலயற்ற தன்டைCயிகலகய 
நடைடவெபற்று வந்தது. அக்காலத்தில், ஐகராப்பாவுக்கு, இந்தியாவிலிருந்து, என்வெனன்ன ஏற்றுCதி 
வெசய்யப்பட்டாலும், அடைவ. வெபரும்பாலும் உகராமுக்குச் வெசல்வதில்டைல. கிகரக்கத்திற்கக வெசன்றன. [J. 
R. A. S. 1904: Page : 593 - 94. Sewell] திருவா]ர் ஸ்வெவல் அவர் ஆட்சிக்காலத்து நாணங்களில், இதுவடைர 
ஒருசில நாணயங்கக] இந்தியாவில் கண்வெடடுக்கப்பட்டன என்ற உண்டைC நிடைலடைய 
அடிப்படைடயாகக் வெகாண்டு எழுந்தனவாம்.

இக்கால கட்டத்தின் இறுதியில், Cத்திய தடைரக்கடல் Cக்கள் மீது, அடுத்தடுத்துக் வெகாண்ட வெவற்றியும், 
நடத்திய வெகாள்டை]யும், உகராCப் கபரரசின் கருவூலத்திற்கு ஒப்புக்காட்ட இயலாப் 
வெபருஞ்வெசல்வத்டைதக் வெகாண்டு வந்து கசர்த்தன. கீழ் நாடுகடை]ச் கசர்ந்த, Cதிப்புமிக்க வணிகப் 
பண்டங்கள் மீதான சுடைவ, ஒகர இரவில் வ]ர்ந்துவிட்டது. சிற்றாசியா, சிரியா நாடுகடை] வெவன்று 
வெகாண்டாடைரச் , சிறப்பித்து Cக்கள் எடுத்த விழாக்கள், Cக்கள் ஆர்ப்பரிப்புக் குக் காரணCாகிவிட்ட 
வெபருஞ்வெசல்வத்தால் சுடவெராளி வீசிச் சிறப்புற்ற" (Scoffs periplus.page: 5] படைழய சிக்கன், எளிய 
வாழ்க்டைகமுடைற, பகட்டு வாழ்வின் கவர்ச்சி முன் நிற்கCாட்டாது, வெநடுங்காலத்திற்கு முன்கப 
விடைடவெபற்றுக் வெகாண்டது. கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், தூரக்கிழக்கு வணிகப் 
பண்டங்கள், கணிசCான அ]வு, உகராடைC வந்தடைடயலாயின்”, [Warminston J. R.A.S., 1940. page 4 sweli.]

உகராCப் கபரரசின் வெதாடக்கத்தில்

அகஸ்டஸ் (Augustus) எகிப்டைத, கி.மு., 30 இல் வெவற்றி வெகாண்டு, இந்தியாவுக்கும், உகராCப் கபரரசுக்கும்
இடைடயில், ஒரு கநரிடைடக் கடல் வாணிக வ]ர்ச்சிக்கு முயன்றான். கி.மு. 25 இல், ஏறத்தாழ 120 
கப்பல்கள், க¦ார்Cஸ்ஸிலிருந்து (Hormus), இந்தியாவுக்குப் பயணம் வெசய்தடைதத் தாம் பார்த்ததாகத், 
திரு. ஸ்டிராகபா (Stabo) கூறுகிறார். [Morindle Ancient India, page 6] “இந்தியாவின் பல்கவறு 
நாடுகளிலிருந்து அரசியல் தூதுவர்கள் அகஸ்டஸ்பால் வெசன்றனர். இந்தியத் தூதுவர்கள், அடிக்கடி 
வந்ததாக அவகன கூறுகிறான்” [Warmington Commerce between the Roman Empire and India. page : 35] 
அக்காலச் கசர, கசாழ, பாண்டிய Cன்னர்கள், தனித்தனித் தூதுவர்கடை] அனுப்பியதாக, திருவா]ர் 
வார்மிங்டன் கூறுகிறார். (Warmington Commerce between the Roman Empire and India. p. 37] இது. அகஸ்ட ஸ் 
காலத்தில் இந்தியா, உகராமுடன் நடத்திய வாணிக அ]வு மிகப்வெபரிய அ]வினதாய்ப் வெபருக வழி 
வெசய்தது. இவ்வாணிகம் குறித்துத் திருவா]ர் வார்மிங்டன் அவர்கள், “உகராமுக்கும் இந்தியாவுக்கு 
மிடைடயிலான வாணிக அ]டைவ Cதிப்பிட்டுப் பார்த்தால், அகஸ்டஸின் உண்டைCயான வெதாடக்கநிடைல 
ஆட்சிக் காலத்தின் கபாகத, அது இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இடைடயிலான வாணிகம் 
எப்கபாதும் இயல்பாக இருக்கும், அந்த அ]வு அடைடந்துவிட்ட, குறிப்பிடத்தக்க அப்வெபருநிடைலடைய 
நாம் கண்வெணதிராகக் காணக்கூடும். வெதாடக்க நாளிலிருந்கத, இந்தியப் பண்டங்களின் வருடைகப் 
வெபருக்கத்திற்குப் கபரரசின் பண்டங்கடை]க் வெகாடுத்துச் சரிஈடு வெசய்ய முடியாது கபாயிற்று. அதன் - 
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விடை]வு பண்டங்களுக்குப் பதிலாக, உகராCானியர், வெசன்றால் திரும்பிவராத, அடித்த நாணயப் 
பணங்கடை] வெவளிநாட்டு வாணிகம் கி.மு. 600 முதல் கி.பி. 14 வடைர 179 வெவளி கயற்றினர். [Warmington. 
Page : 381 நாணயப் பணங்கடை] ஏற்றுCதி வெசய்வதில், வெதாடக்கத்தில் ஒரு கCாசடி 
வெவளிப்படைடயாககவ வெசய்ய முயலப்பட்டது. அகஸ்டஸ் நாணயத்திற்குப் பதிலாக, அவனுடைடய 
தத்துப் பிள்டை]க]ாம், டைகயஸ் (Gaius) லூசியஸ் (Lucius) என்பார் உருவங்கள் வெபாறிக்கப்பட்ட 
வெபான்னுக்குப் பதில் முற்றிலும் வெபான் முலாம் பூசப்பட்ட நாணயங்கள் வெபரும் எண்ணிக்டைகயில் 
இந்தியாவில் டைகம்Cாறின. உள்நாட்டு Cக்கள், கபாலி நாணயங்களிலிருந்து, உண்டைCயான உகராC 
நாணயங்கடை], இன்னமும் கவறுபிரித்து உணரCாட்டா, வெதன் இந்தியாகவாடு நடத்தும் 
வாணிகத்திற்காககவ அத்தடைகய நாணயங்கடை] , இன்னமும் கவறுபிரித்து உணரCாட்டா, வெதன் 
இந்தியாகவாடு நடத்தும் வாணிகத் திற்காககவ அத்தடைகய நாணயங்கள் தனியாக அடிக்கப்பட்ட னவாக
எர்னஸ்ட் (Ernst) எண்ணுகிறார்" எனக் கூறுகிறார் திருவா]ர் வார்மிங்டன் [Warmington p. 139]. ஆனால், 
தமிழர்கள் கூர்Cதிவாய்ந்தவர் என்படைத உறுதி வெசய்து விட்டனர். காரணம், அற்பத்தனCான 
அச்கசாதடைன மீண்டும் முயலப்படவில்டைல. இந்நூற்றாண்டு கால அ]வில், கCடைல நாடுகளுக்கு 
ஏற்றுCதி வெசய்யப்பட்ட வணிகப் வெபாருள்கள் யாடைவ?

உயிர்விலங்குகளின் ஏற்றுCதி

பண்டைடக்காலத்து இந்தியர்கள், உயிர் விலங்குகடை]க் கடல்வழியாகப், பர்ஷிய வடை]குடாவிற்கும், 
ஆப்பிரிக்கா விற்கும், சீனாவுக்கும் அனுப்பி டைவத்தனர். இரண்டாம் தாலமியின் Cயில்கடை]யும், 
கிளிகடை]யும், அனுப்பி டைவத்தடைCக்கும் அவர்கக], வெபரும்பாலும் வெபாறுப்பாவர். ஏதன்ஸ்க்குச் 
வெசல்யூகஸ் (Seleucus) நன்வெகாடைடயாக வழங்கிய புலி, சுல்லாவும் (Sulla) பாம்வெபயும் (Pampey) காட்சிப் 
வெபாரு]ாகக் காட்டிய சிங்கங்கள், ஒற்டைறக் வெகாம்புக் காண்டாமிருகம், வெCர்ஸலஸ் (Mercllows) நகரின் 
ஆடரங்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டகபாது, கூண்டிகலா குடைகயிகலா அடைடத்துக் காட்டப்பட்ட புலி, 
ஆகிய விலங்குகள், சில வட இந்தியாடைவயும் சில வெதன்னிந்தியா டைவயும், கசர்ந்தடைவ, நிலவழியாக 
அனுப்பப்பட்டனவாம். ஆனால், கிகரக்க எழுத்தா]ர்கள் பலரும், தங்கள் நூல்களில் குறிப்பிட்டிருக்கும்
குரங்குகள், கடல்வழியாககவ வெசன்றிருக்க கவண்டும். (Warmington 147, 148, 151) அவெலக்ஸாண்ட ர் 
வெவற்றிக்குப் பின்னர், சண்டைடகளில் வெபருC]வில் பயன்படுத்தப்பட்ட இந்திய யாடைன, பயரஸ் 
(Pyrrhus) என்பான், சில யாடைனகடை]க் கி.மு. 28 ல், ஐகராப்பாவிலிருந்து இத்தாலிக்கு இடCாற்றி 
அனுப்பப்பட்டகபாது உகராCானியர்களுக்கு முதன்முதலாக அறிமுகCாக்கப்பட்டது. கார்த்த 
கினியர்கள் (Carthaginiars) அவற்டைற , ஆப்பிரிக்க யாடைனகக]ாடு பயன் வெகாண்டு அவ்விரு 
இனங்கடை]யும் பழக்க, இந்திய யாடைனப் பாகர்கடை] நியமித்தனரா என்படைத, என்னால் உறுதியாகச் 
வெசால்ல இயலாது. ஆனால், கி.மு. 25 ல் பகனார்கCாஸ் (Panormos) எனும் இடத்தில் ¦ாஸ்ட்ருபால் 
(Hastrubai) இந்தியர்க]ால் வெசலுத்தப்பட்ட யாடைனகடை]ப் பயன்படுத்தினான் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. உகராCப் கபரரகசாடு நடத்திய இரண்டாம் புனிக் (Punic) கபாரில், ¦னிபால், 
¦ாஸ்ட்ருபால் (Hannibal, Hasdrubal) இருவரும் அதுகவ வெசய்தனர். ரபியா (Rapia) எனுமிடத்தில் 
நடைடவெபற்ற கபாரில் தாலமியின் லிபியா நாட்டு விலங்குகள், ஆண்டிகயா வெசாஸ் என்பானின் இந்தியப் 
படைடகள் முன் நிற்க முடியவில்டைல." (Warmington, Page 151)

இந்திய கவட்டைட நாய்கள், வெவளிநாட்டவரால், மிகுவிடைலக்குரியவாக Cதிக்கப்பட்டன. “வெ¦ாகரா 
கடாடஸ் கூற்றுப்படி, தம் காலத்டைதச் கசர்ந்த பர்ஷியர், பாபிகலானியாடைவச் சுற்றியிருந்த நான்கு 
வெபரிய சிற்றூர்களின் வருவாய்கடை], இந்திய கவட்டைட நாய்களின் உணவிற்கு என்கற நிதிஒதுக்கம் 
வெசய்துடைவத்தனர். பர்ஷியாடைவச் கசர்ந்த இந்திய கவட்டைட நாய்களும், அடைவகபாலும் 
கவறுநாய்களும், தாலமி, பிலவெடல்பாஸ் வெவற்றி ஊர்வலத்தில் காணப்பட்டதாக, திரு. ஸ்வெடசியாஸ் 
(Ctesias) குறிப்பிடுகிறார். வெகாடிய கரடிகயாடு நடத்திய கபாராட்டத்தில், தன் தடைலவடைனக் 
காப்பதற்காகத் தன் உயிடைரக் வெகாடுத்த 'டவ்ரான்' (Tawron) என்ற கவட்டைடநாய் குறித்துப் பாடிய 
இரண்டு டைகயறு நிடைலச் வெசய்யுள்கள் எழுதப்பட்ட கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டைடச் கசர்ந்த, நாணற்புல் 
தாளினாலான டைகவெயழுத்துப்படி ஒன்றும் கிடைடத்துள்]து". (Warmington. Page : 149) வெதன் இந்திய 
கவட்டைட நாய்கள், அவற்றின் முரட்டுத்தனத்திற்காககவ நன்கு வெதரிந்திருந்தன. வெபாதுவாக அடைவ, 
"கதநாய்" (கடுஞ்சின நாய், விடைரந்கதாடும் நாய்) என்கற அடைழக்கப்படும். அடைவ, சங்கிலியால் 
கட்டப்பட்டிருக்கும். அவ்வாறு நாய் கட்டப்பட்டிருக்கும் வீட்டினுள் எவரும் எளிதில் புக இயலாது. 
காவலில் அத்துடைணக் கடுடைCயானது நாய், (வெதாடர் படு ஞCலி" புறம் : 743) வெதாடர் நாயாத்த 
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துன்னரும் கடிநகர் (வெபரும்பாணாற் றுப்படைட -125) தாம் குறித்துச் வெசன்ற படைகவர்கடை]த் தப்பாது 
வெவற்றி வெகாள்]வல்ல வீரர்களுக்குத் தான் குறித்த விலங்குகடை]த் தப்பாது வெகாள்ளும் கவட்டைட 
நாடைய உவடைC கூறுC]வு வெதன்னாட்டு கவட்டைட நாய்கள் : சிறந்தனவாக Cதிக்கப்பட்டன. வெசல் நா 
அன்ன கடுவிறல் சுற்றவெCாடு கக]ாCன்னா கடவுலம் புக்கு. (வெபரும்பாண் - 139-140) கரடி கவட்டைடயில்
கவட்டைட நாய்கள் பயன்படுத்தப் படுதடைல, "உயர்ந்த நாகCரங்கள் அடர்ந்து, கடந்து வெசல்வதற்கு 
அரிதாகி விட்ட கவர்த்த காட்டு வழியில், சிறிய கண்ணும் வெபரிய சின்னமும் உடைடய ஆண் பன்றி, 
கசற்றில் வீழ்ந்து புரண்டதனால் கசறு பூசப் வெபற்ற முதுகில் புழுதியும் படிந்திருக்க அக்ககாலத்கதாடு 
விடைரந்து ஓடி, சுருக்கவடைல விரித்த பி]ப்பில் வீழ்ந்து பட்டதாக, அது கண்ட அ]கவ, கவட்டைட 
நாய்கள், கூட்டCாக விடைரந்து, வடைலடைய அழித்து, பன்றி மீது பாய்ந்து வெகான்று வெகாண்ட இடைறச்சி 
கபாக, எஞ்சிய இடைறச்சிடையக் கானவர் வெகாண்டு வெசல்வர்" என்ற நற்றிடைண, வி]க்கCாகக் கூறியு]து:

"கபாகிய நாகப் கபாக்கரும் கவடைலச் 
சிறுகண் பன்றிப் வெபருஞ்சின ஒறுத்தல் 
கசறாடு இரும்புறம் நீவெறாடு சிவண, 
வெவள்பசிப் படீஇயர், வெCாய்த்த வன்பு அழீஇக் 
ககாணாய் வெகாண்ட வெகாள்டை]க்
கானவர் வெபயர்க்கும் சிறுகுடி.
             - நற்றிடைண : 82 : 6-11)

கவட்டுவர், காட்டில் வாழ்பவராகவும், விடைரந்கதாடும் Cான் கூட்டத்டைதயும், துரத்தித் வெதாடைலக்க - 
வல்ல விடைரவிடைனயுடைடய கடுஞ்சின நாய்கடை] உடைடயவராகவும் கூறப்பட்டு உள்]னர். "கானுடைற 
வாழ்க்டைகக் கத நாய் கவட்டுவன்'’ (புறநானூறு : 33 :1) "Cான்கணம் வெதாடைலச்சிய கடுவிடைசக் கத நாய். 
கவட்டுவன்". (புறம் : 205 : 8-9) கவட்டைடக்குச் வெசன்ற தடைலவன், கவட்டைட முடிவுற்றதும், கவட்டைட 
கCற்வெகாண்டு மூங்கிற்காட்டினுள் நுடைழந்து பரவிக் கிடக்கும் தன் கவட்டுவத் துடைணவர்கடை]யும் - 
கவட்டைட நாய்கடை]யும், கவட்டைட முடிவுற்றது, வாருங்கள் என அடைழக்கும் குறிப்கபாடு வெகாம்பு 
எனும் ஊது கருவிடைய ஊதி ஒலி எழுப்புவன்:

முந்டைதய நூற்றாண்டுகளில் வெதாடங்கப்பட்டுவிட்ட கிளிகள், Cயில்களின் ஏற்றுCதி இந்த 
நூற்றாண்டிலும் வெதாடர்ந்தது. அதில் ஐயமில்டைல, கிகரக்கர்க]ால் ‘அஸ்பிஸ்’ (Aspis) என 
அடைழக்கப்படும் நாகப்பாம்புகள், Cடைலப்பாம்பு கள், உள்ளிட்ட பாம்புகள், ஏற்றுCதி வெசய்யப்பட்ட 
பிற உயிரினங்க]ாம் இந்தியாவிலிருந்து வெகாண்டுவரப்பட்ட ஒன்பது அடி நீ]ம் பாம்பு ஒன்டைற 
ஸ்ட்ராகபா எகிப்தில் பார்த்துள்]ார். (Warmington. Page : 157)

விலங்குதரு வெபாருள்கள்

இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுCதி வெசய்யப்பட்ட மிகமிக முக்கியCான வெபாருள்களுள் ஒன்று தந்தம். 
கிகரக்கர்கள், தங்கள் நாகரீகத்தின் முதிர்ந்த நிடைலயில், உருவச்சிடைலகளில், ஆடைடயால் Cடைறக்கப்படாத
புறத்கதாற்றப் பகுதிகளுக்கு, அடைதப் பயன்படுத்தினர். முத்துக்கள், முதன்முதலில், 5ூகுர்தன் 
(Jugurthine) கபாரின்கபாது, உகராமுக்கு அறிமுகம் வெசய்யப்பட்டு, பாம்கப (Pompey) என்பவரால், 
இத்தாலியிலிருந்து வெகாண்டுவரப்பட்ட வெபருங்குவியலால், Cக்கள் நன்கு அறிந்த ஒரு வெபாரு]ாக 
ஆக்கப்பட்டது. "தாலமிகளின் கருவூலங்கள், அகஸ்டஸால், திரும்பக் வெகாண்டுவரப்பட்டகபாது, 
அப்கபரரசின் வீழ்ச்சியில், அடைவ, எல்கலார்க்கும் கிடைடக்கும் எளிய வெபாரு]ாயின. முத்துக்கள் 
கிடைடப்பது அரிதாகிவிட்ட சிசிகராவின் (Cicero) - காலத்தில், இன்டைறய நாணயம் எட்டாயிரம் பவுன் 
Cதிப்புள்] ஒரு முத்து வெ¦கஸாப்னன் (AesopwS) Cகனால், வெCவெதல்லா (Metelia) காதிலிருந்து 
கழற்றப்பட்டு, வறட்சிக் காலத்தில் ஒரு வெபரும் பணத்வெதாடைகடைய விழுங்கிகனாம் என்ற Cனநிடைறவு 
வெகாள்வான் கவண்டி, கவண்டுவெCன்கற திட்டமிட்டு விழுங்கப்பட்டது. (Warmington - Page : 163 168169) 
கிளிகயாபாட்ரா, தன் Cதுவில், பருகுவதற்கு முன்னர், முத்துக்கடை]க் கடைரப்பாள் என்பது நன்கு வெதரிந்த 
ஒன்று. அரக்கு வண்ணம் ஊட்டப்வெபற்ற பருத்திகள் பர்ஷியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டன. தன்னுடைடய 
காலத்தில் பாரசீக அரசனுக்கு, இந்தியர்க]ால் வெசவ்வண்டிலிருந்து வெபற்ற ஒரு வண்ணக் கலடைவயால் 
வண்ணம் ஊட்டப்பட்ட பருத்தி நூல் அனுப்பப்பட்டதாக, ஸ்கதசியாஸ் (Ctesias) குறித்து டைவத்துள்]ார் 
(Warmington Page : 178).
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எகிப்திய ஆவணங்கள், பட்டைடக் குறிப்பிடவில்டைல. ஆககவ, பட்டு, தாரியஸ் (Dariws), வெ5ர்வெஸஸ் 
(Xeroxes)களின் கபரரசின் மூலCாககவ, Cத்திய தடைரக்கடல் பகுதிடைய அடைடந்தது. அதன் உற்பத்தி 
பற்றிய சரியான வி]க்கத்டைத அரிஸ்டாட்டில் வெகாடுத்துள்]ார். பட்டு தார்களில் சுற்றப்பட்டு, 
அரிஸ்டாட்டில் காலத்திற்கு முன்கப இறக்குCதி வெசய்யப்பட்டது. டயரிலும் (Tyre) Cற்ற இடங்களிலும், 
உடைடக]ாகத் டைதக்கப்பட்ட நிடைலயில் பிடை]னியின் கூற்றுப்படி, "ஒரு வெபண்ணின் உடடைல மூடும் 
அகத நிடைலயில், அவளுடைடய இயற்டைக அழடைக வெவளிப்படுத்தவல்லதான , உள்ளிருப்படைத 
வெவளிக்காட்டும் வெCல்லிய வடைல நிகர் ஆடைடகள் வெநய்யப்பட்டன. (Schoff Perplus, Page: 264-265) கிகரக்க 
உகராCானிய எழுத்தா]ர்களிடைடகய, பருத்திக்கும் பட்டுக்குமிடைடகய சிறிது கருத்துக்குழப்பம் 
இருந்தது. அவர்கள், அவ்விரண்டைடயுகC, "Cரம் தரு விலங்குCயிர்", Treewool) என அடைழத்துள்]னர்.

Cரவினம் தரும் வெபாருள்கள்

இந்திய ஆடைடகள், பாலஸ்தீனியரால், வெபருC]வில் இறக்குCதி வெசய்யப்பட்டதற்கிடைடயில், இந்தியப் 
பஞ்சு, அரசு நூற்பு ஆடைலகடை]யும், சாயத் வெதாழிற்சாடைலகடை]யும், கபரரசுகள், நிறுவியிருந்த ஒரு சில 
Cதகுருக்க]ாலும் வெசயல்பட்டுவந்த, எகிப்திற்கு எடுத்துச் வெசல்லப்பட்டது. எகிப்தியர், பருத்திடையயும், 
நார் இடைழகடை]யும் ஒன்று கலந்து பருத்தி ஊடிடைழயாகவும், நார், பாவு இடைழயாகவும், வெகாண்ட 
ஆடைடகடை] வெநய்தனர். இந்தியப் பஞ்சு, எகிப்தில், பல்கவறு புனிதப் பணிகளுக்கும் 
பயன்படுத்தப்பட்டது. பல்வண்ணம் ஊட்டப்பட்ட பருத்தி நூல்கள் பகனாபிலிஸில் உள்] (Panoplis) 
வெCம்பிஸ் (Memphis) அருகக காணப்பட்டன. அந்நூல்களில் ஒருசில, அவற்றின் வடிவடைCப்பில், 
இந்தியக் கூறுகடை]க் வெகாண்டுள்]ன."(Warmington Page 212)

இலவங்கம், எகிப்திற்காக என்கற, சிறப்பாக ஒதுக்கப்பட்டது கபாலகவ, மி]கு, பாபிகலானியா, பாரசீக
வடை]குடா , வாணிகங்களில், வழக்கத்திற்கு கCலான கதடைவப்படுவெபாரு]ாக இருந்தது. அதனுடைடய 
விறுவிறுப்பான வெபருந்கதடைவ, ‘தாரியஸ்'’ (Darius) ஆட்சியின் கீழ், பாரசீகப் கபரரசு விரிவடைடந்தகபாது
ஏற்பட்டது எனக் கருதுவதற்குக் காரணம் உ]து. இந்த வாணிகம், வெதன் இந்தியக் கப்பல்களில், கடல் 
வழியாக நடைடவெபற்றது. நில வழியாக அன்று, எகதாப்பியரின் (Aethiopians) கCனி நிறத்டைதப் வெபரிதும் 
ஒத்த நிறம் வாய்ந்தவர். வெதற்கில், பாரசீகத்திலிருந்து வெவகு வெதாடைலவுக்கு அப்பால் குடிவாழ்பவர், 
தாரியஸாக்கு என்றும் பணியாதவர் என்ற அ]விகலகய வெ¦கராடட்டஸ், (Herodotas) திராவிடர்கடை]ப் 
பற்றி அறிந்துள்]ார், (Scoff’s Periplus . Page 213) பார்த்தியா (Parthia) வின் குறுக்காக நடைடவெபற்ற நில 
வாணிகமும், தாலமிக]ால் ஊக்கம் ஊட்டப்பட்ட கடல் வாணிகமும், அறுதியிட்டுக் கூறCாட்டா. 
ஆண்டாண்டு காலCாக ஏற்கனகவ, நடைடவெபற்றுவந்த இலவங்கம், Cற்றும் Cணப்வெபாருள்களின் 
வாணிகத்தின், வெபருC]விலான | வெபருக்கிற்கு வழி வெசய்து விட்டன. உகராமுக்குத் கதடைவப்படும் 
மி]டைக, இக்கால கட்டத்தில், வெபாயினீஷியர்களும், கார்த்திகினியர்களும் வழங்கிவந்தனர். கி.மு. 
ஐந்தாம் நூற்றாண்டைடச் கசர்ந்தவரும், இந்திய Cருத்தியல் - முடைறகடை]க் டைகயாண்டவருCான 'இப்கபா
கிராட்ஸ்' என்பார், மி]டைக, "இந்திய நிவாரணி" என அடைழக்கிறார். (Warmington. Page 182) அது, குளிர் 
காய்ச்ச லுக்கும், வெவப்பக்காய்ச்சலுக்கும், பயன்படுத்தப்பட்டது. Cக்கள், Cரபுவழிப் பழக்க வழக்கம் 
குறித்த ஆராய்ச்சியில், 'வெ¦கராகடாடஸ்' (Herodotus) அவர் களுக்கு, இது பற்றிக் குறிப்பிடுவதற்கு 
எதுவும் இல்டைல என்றாலும், கி.மு. நான்காம் நூற்றாண்டில், 'திகயாப் ரஸ்டஸ்' (Theophrastus) அடைத ஒரு 
Cருந்தாக அறிந்துள்]ார். டிகயாஸ் ககாரிடஸ் (Dioscorides) கருப்பு, வெவள்டை], 
வால்மி]குகளுக்கிடைடயிலான கவறுபாட்டைட உணர்ந்துள்]ார். (Scoff's Periplus. Page 213) இஞ்சியும் 
கCடைல நாடுகடை] அடைடந்து Cருந்தாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், அது ஓர் இந்திய உற்பத்திப் 
வெபாருள் என்படைத, கCடைலநாட்டவர் உணர்ந்து வெகாள்]ா வடைகயில், வெவற்றிகரCாக Cடைறத்துவிட்ட 
அராபிய இடைடத்தரகர்க]ால் வெகாண்டு வெசல்லப்பட்டது. (Warmington Page: 184) கி.மு. ஐந்தாம் 
நூற்றாண்டில், ஏன், அதற்கு முன்கபயும் எள்வெ]ண்வெணய், கிகரக்கர்களுக்கு நன்கு வெதரிந்திருந்தது. அது 
இந்தியாவிலிருந்து அனுப்பப்பட்டது. தாலமிகள் காலத்தில், அது Cதிக்கத்தக்க முக்கியத்துவம் 
உடைடயதாகிவிட்டது. (Warmington Page : 206) கிகரக்கக் ககாயில்களில் கதங்காய்கள், அதிசயக் காட்சிப் 
வெபாரு]ாக டைவக்கப்பட்டிருந்தன வாதலின், கிகரக்கத்திற்குத் கதங்காய்களும் அனுப்பப்பட்டதாகத் 
வெதரிகிறது. (Warmington Page : 217) கஸகபாக்வெகல்ஸ் (Sophocells). அரிசி அடைடகள் பற்றிப் கபசுகிறார். 
ஆககவ, கிகரக்கர், அரிசிடையயும், அதன் வெபயடைரயும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெபற்றனர். பல்கவறு பயன் 
கருதி Cரங்களும் ஏற்றுCதி வெசய்யப்பட்டன. மித்ரிகடட்ஸ் மீது (Mithridates) வெகாண்ட வெவற்றி குறித்து 
எடுத்த விழாவில் இந்தியக் கருங்காலி Cரத்டைதக் காட்சிப் வெபாரு]ாகக் காட்டினான் பாம்கப (Pompey). 
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இந்தியக் கருங்காலி Cரம் வாணிகம் வெநடிது நிடைல வெபற்றிருந்த ஒன்று. இதுவும், Cற்ற Cரங்களும் 
பாரசீக வடை]குடாப் பகுதிக்கு, இந்திய வணிகர்க]ால், வெகாண்டு வெசல்லப்பட்டன. கருங்காலி, 
நாற்காலி, கCடைச கபாலும் தட்டுமுட்டுப் வெபாருள் களுக்காகவும் உருவச்சிடைலகளுக்காகவும் 
பயன்படுத்தப் பட்டது. இந்தியாவிலிருந்து, குறிப்பாக Cலபார், கர்னாடகம், திருவாங்கூர் Cற்றும் கவறு 
சில இடங்களிலிருந்து வந்த கதக்கு Cரங்கடை]க் வெகாண்டு, பாரசீக வடை]குடாவில் ஆட்கள் கப்பல்கள் 
கட்டுவடைத திகயாப்ரஸ்டஸ் காட்டு கிறார். (Warmington Page 213-214) “Cடரடா'’ (Madarata) என. 
அறியப்பட்ட, டைதத்த படகுகள் என அடைழக்கப்பட்ட, அராபியரின் படகுகள், வெதன்டைன நாரினால், 
அதாவது கதங்காய் Cட்டைடகளிலிருந்து எடுத்த நாரினால் கட்டப்பட்டன. (Scor’s Periplus Page : 154) 
இக்கால கட்டத்தில் பல்கவறு வடைகயனவான இந்தியக் கற்கள், கCடைல நாடுகளுக்கு ஏற்றுCதி 
வெசய்யப்பட்டன என்றாலும் இந்த வாணிகம்; அடுத்த கால கட்டத்திகலகய வெபரிய அ]டைவப் வெபற்றது.

அர்மினியாவில் ஓர் இந்திய வழிபாட்டு முடைற

கCற்கு ஆசியாவுடனான இந்த வாணிகத்தின் ஒரு வியத்தகு விடை]வு இங்கக வி]க்கப்படும். அது, 
அர்மீனியாவில், ஓர் இந்திய வழிபாட்டு முடைறயின் நுடைழவாகும். அர்மீனியாடைவச் கசர்ந்த 
‘அரஸ்சிகட” (Arsacide) Cரபின் முதல் Cன்னனாகிய, முதலாம் வ]ர்ஷக் (Valarshak) (கி.மு149. 127) 
காலத்தில், இரு இந்தியத் தடைலவர்கள், இயூப்ரட்ஸ் ஆற்றின் கCற்குக் கடைரயில், வான் (Van) என்ற 
ஏரிக்குத் வெதற்கில், ஒரு புதிய குடியிருப்டைப நிறுவி, கிருஷ்ணன் பலகதவன் (அர்மீனிய வெCாழியில் 
முடைறகய கிசனி (Gisani), வெதவெCவெதர் (Demeter) வழிபாட்டிற்காகக் ககாயில்கடை]க் கட்டினர். இது வட 
இந்தியாவிலிருந்து வந்த, ஆரிய வழிபாட்டு முடைறயின் வெபருக்காகுCா? மிக உறுதியாக இல்டைல . 
கிருஷ்ண பலகதவர்கள், திருCாலின் அவதாரங் க]ாம் எனப் புராணங்கள் கூறினாலும், இவ்விரு 
கடவுள்கடை]யும் ஒருகசர வழிபடும் தனிவழிபாட்டுமுடைற, வட இந்தியாவில் எக்காலத்திலும் 
இருந்ததில்டைல. ஆனால், பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள், இதற்கான எண்ணற்ற அகச்சான்றுகடை] 
அளிக்கின்றன. இவர்களில், முன்னவன் Cாகயான் என்ற வெபயரால், முல்டைல நிலக்கடவு]ாவன் 
கலப்டைபடையப் படைடக்கலனாகவும், படைனடையக் வெகாடியாகவும், வெகாண்ட, வெவண்ணிறக் கடவுள் எனும்
வெபாருளில் வாலிகயான் அல்லது வெவள்டை]கயான் எனப்படும் பின்னவன் வெதாடக்கத்தில் 
உழவுத்வெதாழில் முதலில் வெதாடங்கப்பட்ட முல்டைலக்கும், Cருதத்துக்கும் இடைடப்பட்ட நிலத்தின் 
கடவு]ாவன். முன்னவன் கருப்பு வண்ணமும், பின்னவன், வெவள்டை] வண்ணமும், தமிழ்ப் 
புவலர்களின் விருப்பத்திற்குரிய அணி நலங்க]ாம். கடலில் வ]ரும் வலம்புரிச் சங்டைக ஒக்கும் நிறம் 
வாய்ந்த, வெகாடைல விரும்பும் கலப்டைபடையயும் படைனக்வெகாடிடையயும் உடைடயவன்" என்றும். "Cாசு 
கபாகக் கழுவப்பட்ட அழகிய நீலCணி கபாலும் நிறம் வாய்ந்த, வானுற உயர்ந்த கருடக்வெகாடி உடைடய,
என்றும் வெவற்றிகய விரும்புகவான்" என்றும், அவர்கள் முடைறகய பாராட்டப் வெபற்றுள்]னர்.

"கடல்வ]ர் புரிவடைன புடைரயும் கCனி, 
அடல் வெவம் நாஞ்சில் படைனக்வெகாடி கயானும், 
Cண்ணுறு திருCணி புடைரயும் கCனி, 
விண்உயர் புட்வெகாடி விறல் வெவய் கயானும்."
                       புறநானூறு : 56:3-6
"பால் கபாலும் வெவண்ணிறம் வாய்ந்தவன். படைனக் வெகாடியுடைடயான்" என்றும், "நீலCணியின் நிறம் 
வாய்ந்த திருகCனியுடைடயான்; ஆரியப் படைடயுடைடயான்" என்றும் அவர்கள் கCலும் பாராட்டப் 
வெபற்றுள்]னர்.

"பால் நிற உருவின் படைனக்வெகாடி கயானும், 
நீல்நிற உருவின் கநமி கயானம்"
                புறநானூறு : 58 : 14 - 15
இவ்விருவர்களின் கCனி நிறங்களுக்கிடைடயிலான Cாறுபாடு, உவடைC அணிக]ாகப் பரவலாக ஆ]ப் 
பட்டு]து. எடுத்துக்காட்டுக்கு : ‘'Cாகயான் அன்ன Cால் வடைரக் கவாஅன் : வாலிகயான் அன்ன வயங்கு 
வெவள்]ருவி, (நற்றிடைண : 32:7-2) இராCாவதாரம் தவிர்த்து , திருCாலின் அவதாரங்களில், கவறு எதுவும் 
பழந்தமிழ் இலக்கியங்க]ால் குறிப்பிடப்படவில்டைலயாதலின், இவ்விருவரும், வெதன் இந்தியாவில், 
திருCாலின் அவதாரங்க]ாக அறிமுகம் ஆனவரல்லர்). பலகதவன், எப்கபாதும் பனஞ்சாறு பருகி 
வெவறிவெகாண்டு கிடப்பன். படைனCலிந்த பகுதியில், அவன் வ]ர்ச்சிக்கு அது வெபாருந்தும். படைன, கங்டைக
வெவளியில் வ]ர்வதில்டைலயாககவ, பலகதவ வழிபாடு கங்டைகக் கடைரயில் உருவாகியிருத்தல் இயலாது. 
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கடலுக்கு வெவகு வெதாடைலவில் அல்லாத, வெதன்னாட்டு ஆற்றுப் பள்]த்தாக்குப் பகுதியிகலகய 
அவ்வழிபாட்டுமுடைற கதான்றியிருக்க கவண்டும்.

பலகதவனுக்கு எனக் கட்டப்பட்ட ககாயில்கள் வடநாட்டில் இருப்பதாக நாம் ககள்விப்பட்டது 
இல்டைல. ஆனால், காவிரிப்பூம்பட்டினத்திலும், Cதுடைரயிலும் அவனுக்கான ககாயில்கள், கிருஷ்ணன் 
ககாயிடைல அடுத்தடுத்துக் கட்டப்பட்டுள்]ன.

"வால்வடை] கCனி வாலிகயான் ககாயிலும் 
நீலகCனி வெநடிகயான் ககாயிலும்”
                 - சிலப்பதிகாரம் : 5 : 71 - 72
புகர் வெவள்டை] நாகர்தம் ககாட்டம்”
                 சிலப்பதிகாரம் : 9:10.
“பல கதவன் திருCாலின் படுக்டைகயாம் அரவின், Cறு அவதாரம் என்ப. அவ்வரவு நாகர்கடை]த் 
தம்கCாடு இரண்டறக் வெகாண்டு நாகராகிவிடகவ, அதுவும் திருCால் வழிபாட்டு வெநறியில் இடம் 
வெபற்றுவிட்டது. இடைவ புகார் நகரத்துக் ககாயில்கள், Cதுடைரயில் "கCழி வலன் உயர்த்த வெவள்டை] 
நகரமும்” (சிலப்பதிகாரம் : 14 : 9) இவ்வெவடுத்துக் காட்டுக்கள் எல்லாம், பிற்கால 
இலக்கியங்களிலிருந்தது என்றாலும், அக்கால கட்டத்திலும், வடநாட்டில் பலகதவனுக்குக் ககாயில் 
இல்டைல. இவ்வெவள்டை]க் கடவுள், வெதற்கில்தான் முதன்முதலில் எழுந்தான் என்ற முடிவிற்கு 
வலிவூட்டுகிறது. தமிழ்நாட்டின் சில சாதியரிடைடகய 'வெவள்டை]யன்", வெவள்]ான்" என்ற வெபயர்கள், 
இன்றும் பரவலாக இடம் வெபற்றுள்]ன. வெவள்டை]க் கடவுள் வழிபடப்வெபற்று, அவன் வெபயர், அவடைன
வழிபடுவார் Cக்களுக்கு இடப்பட்ட காலம் வெதாட்டு வழக்கில் வந்திருக்க கவண்டும்.) 
இக்ககாயில்கக] அல்லாCல் கிருஷ்ணன், பலகதவன் ஆகிய இருவரின் வெதய்வத் திருகCனிகள் 
அடுத்தடுத்து இடம் வெபற்றிருக்கும் ககாயில்களும் உ]. அத்தடைகய ககாயில்களுள் ஒன்றாகிய, 
Cதுடைரக்கு வெவகு வெதாடைலவில் இல்லாத திருCாலிருஞ் கசாடைலக்ககாயில், பரிபாடலில், 
பதிடைனந்தாவது பாட்டில் மிக விரிவாக வி]க்கப்பட்டு]து. அது, எடுத்துக்காட்டுவதற்கு இயலா, 
வெநடும் பாட்டு, கCலும் நாம் ஆராய்ந்து வெகாண்டிருக்கும் காலத்திற்குப் பிற்பட்ட காலத்டைதச் கசர்ந்தது. 
அப்பாட்டில் வி]க்கப்பட்டிருக்கும் பலகதவன் வெதய்வத்திருகCனி, இப்கபாது காணாCல் 
கபாய்விட்டது. திருCால் வழிபாட்டா]ரின் Cதிப்பீட்டில், பலகதவன், குடைறந்த நிடைலக்குத் 
தள்]ப்பட்டுவிட்ட காலத்தில், அக்ககாயில் இடித்துப் புதிதாகக் கட்டப்பட்டிருக்கக் கூடும். இன்றும் 
அழியாCல் இருக்கும் ஒருசில ககாயில்களில், பலகதவன் திருகCனி, இன்றும் நிற்கிறது. அடைவ, 
பிற்காலச் சCய வெவறியர்களின் அழிவிலிருந்து தப்பிவிட்டன கபாலும்.

அந்த இடைணந்த வழிபாட்டு முடைற, அர்மீனியாவுக்கு வடநாட்டிலிருந்து வெசன்றதா, 
வெதன்னாட்டிலிருந்து வெசன்றதா என்பது விடைடயிறுக்க முடியாத நிடைல இருக்கும்கபாது, அது வெகாடிய 
வன்முடைறச் வெசயல் ஒன்று மூலம் அழிவுற்றுப் கபாய்விட்டது. கிறித்துவச் சCயப் பிரசாரகர், முனிவர் 
கிரிககாரி என்பவர் (St. Gregory) கி. பி. நான்காவது நூற்றாண்டில், புறச்சCயத்திற்கு எதிரான தம்முடைடய 
வெகாடிய வெவறுப்பு காரணCாக, விஷப் (Vishap) எனும் இடத்திலிருந்த இந்தியர் குடியிருப்பிற்கு எதிராகக் 
கிறித்துவப் வெபருங்கூட்டம் ஒன்றிற்குத் தடைலடைC தாங்கிச் வெசன்றார். அதன் விடை]வாக நிகழ்ந்த 
சண்டைடயில், தடைலடைC அர்ச்சகர்கள் வெவட்டித் தள்]ப்பட்டனர். வெதய்வத் திருகCனிகள் உடைடத்து 
வெநாறுக்கப்பட்டன. ககாயில்கள் - இடித்துத் தடைரCட்டCாக்கப்பட்டன. அடைவ நின்ற இடங்களில் Cாதா 
ககாயில்கள், கட்டப்பட்டு, சிலுடைவகள் நிறுவப்பட்டன. ஆங்குக் குடிவாழ்ந்தவர்களில், 
ஐயாயிரத்துக்கும் கCற்பட்டவர் கிறிஸ்தவராக Cதம் Cாறிவிட்டனர். தம் சCயக் ககாட்பாட்டைடக் 
டைகவிடாCல் விடாப்பிடியாக இருந்த அர்ச்சகர்களின் Cக்கள் நானூற்று முப்பத்வெதட்டுப் கபரும், 
ககாயில் பணியா]ர்களும், வெCாட்டைட அடிக்கப் பட்டு, வெதாடைலநாடுகளுக்குத் துரத்தப்பட்டு விட்டனர். 
(J. R. A. S. 1904; Page : 309 - 314. Kennedy)

தூரக்கிழக்கு நாடுகள் உடனான வெதன்னிந்தியக் கடல் வாணிகம், இன்றும் வெதாடர்ந்து 
நடைடவெபற்றுவரும் Cக்கள் குடி வெபயர்ச்சியின் வெதாடக்கத்திற்கு வழிவகுத்தது. படைடத்துடைணத்தடைலவர்,
திருவா]ர் வெகரினி (Gerine) அவர்கள், கிறித்துவ ஆண்டு வெதாடக்கத்திற்குப் பல், நூற்றாண்டுகளுக்கு 
முன்கப, வட இந்தியாவிலிருந்தும், வெதன் இந்தியாவிலிருந்தும், வணிகர்களும் புதிது காணும் 
உள்]ஆர்வம் மிக்கவர்களுCான இப்வெபரும் வெவள்]ம், இந்கதா சீனாவுள் பாயத் வெதாடங்கி, 
நிலவழியாக, வர்Cா மூலம், அத்தீவகற்பத்தின் வடபகுதிடையயும், கடல்வழியாக, அதன் வெதன் 
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கடற்பகுதிடையயும் அடைடந்து, ஆங்கக, தங்கள் குடியிருப்புகடை]யும், வணிகநிடைலயங்கடை]யும் 
நிறுவின” என்று கூறியுள்]ார். [J. R. A. S. 1904. p. 234 - 37) படைழய இந்தியர்களின் இந்நடCாட்டம் குறித்த 
விரிவான வி]க்கத்திற்கு, கCகல கூறியடைதக் காண்க.) பிராCணர்களும் வெபௌத்தர்களுCாகிய ஆரியர், 
பண்டைடய இந்திய நாகரீகத்டைதயும், தமிழர், வாணிகத்டைதயும் இங்குக் வெகாண்டு வெசன்றனர். சுவர்ண 
பூமியின் எல்டைலக்கு அப்பால், பண்டைடக்காலத்தில் வெபரிய வணிக டைCயCாக வி]ங்கிய Cார்தான் 
(Martaban) எனும் இடத்திற்கு அணித்தாகத், "தக்ககாலம்' என்ற இடத்டைத , மிலிந்தா பன்¦ (Milindapanha) 
குறிப்பிடுகிறது. அவ்விடத்தின் வெபயர், வெசன்டைனக்கு அணித்தாக, கி.பி. பத்தாம் நூற்றாண்டில் ஒரு 
வெபரிய கபார் , நடைடவெபற்ற தக்ககாலம் என்ற ஊரின் வெபயடைர நிடைனவூட்டுவதாக உ]து.

சீனாவின் ஆன் Cரபுப் கபரரசர் (Han Emperor) ¦ுதி (Woti) என்பான், இன்டைறய துருக்கர்களின் 
முன்கனார்க]ாகிய ஹியுங்-நு (Hiung - Nu) என்பாடைரக் ககாபி (Gobi) பாடைலவனத்திற்கு அப்பால் 
துரத்திவிட்டான். அதன்பின்னர், ஐகராப்பாவுடனான சீனப் பட்டுவாணிகம், வெபரிய அ]விடைன 
எட்டிவிட்டது. இவ்வாணிகம் கCற்வெகாண்ட வழிகளில் ஒன்று, சூயஸ் வடை]குடாவிலிருந்து வந்த 
யவனவணிகர்கள், சீனப்பட்டைடத் தமிழ் இடைடத்தரகர்களிடமிருந்து வெபற்றுக்வெகாள்ளும், தமிழ்நாட்டுக் 
கடற்கடைரடைய ஒட்டிய வழியாம். பர்Cா, Cகலயா, சீனக் கடற்கடைர நாடுகளுடனான கடல் வாணிகம், 
இக்கால கட்டத்தில் வ]ர்ந்து வெபருகிற்று. "கிழக்கிற்கு அனுப்பப்பட்ட மிக முக்கியCான பண்டம், 
மி]கு. மி]கு குறித்த வெதாடர்ந்த கதடைவ, உகராமில் எழுவதற்கு முன்கப, சீனாவில் 
இடங்வெகாண்டிருந்தது என்பது ஊகிக்கக் கூடியகத. Cலபார் கடற்கடைரக்குக், கி.மு. இரண்டாம் 
நூற்றாண்டில், ஏன், அதற்கும் முன்பாக, '5ங்' (Jwnk) எனப்படும் தட்டைடயான அடிப்பாகம் உடைடய சீனக் 
கப்பல்கள் வெசன்றுவந்ததற்கு இதுவும் ஒரு காரணம். (Scoff's Periplus. Page 213-14) தூரக்கிழக்கிற்கு, மி]கு 
Cட்டுCல்லாCல் நறுCணப் புடைகதரு வெபாருள்களும் அனுப்பப்பட்டு, பட்டிற்கும், சர்க்கடைரக்குCாக, 
டைகCாறப்பட்டன.
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12. தமிழ் இலக்கியத்துள் சCஸ்கிருத நாகரீகத்தின் முதல்
நுடைழவு

சCஸ்கிருத நுடைழவு

அகத்தியனார், தம்முடைடய தமிழிலக்கணத்டைத இயற்றிய கபாது, சCஸ்கிருத நாகரிகம், 
தமிழிலக்கியத்டைத, முதன்முதலில் பாதிக்கத் தடைலப்பட்டது. தம்முடைடய Cடைலயிடைடத் 
தவப்பள்ளியில், உணர்ச்சிக்கு ஆட்படாத அறிவு நிடைல கடந்த, தவவெநறி கCற்வெகாள்வடைதக் காட்டிலும், 
பாண்டி நாட்டுத் தமிழிலக்கியங்கடை]க் கற்பதால் உ]வாம் உணர்ச்சிபூர்வ அனுபவ வாழ்க்டைகயால் 
வெபரிதும் ஈர்க்கப் பட்ட, வெபாதியCடைலயில், இடங்வெகாண்டிருந்த இந்த அகத்தியர், அகத்தியரின் 
தகபாவனத்டைதச் கசர்ந்தவர்களில், மிகமிகப் பிற்பட்டவராவர். பிற்காலப் புராணக் கடைதகளில், இவர், 
இவருக்கு முற்பட்ட அகத்தியர் அடைனவருடைடய வெCாத்த உருவCாக்கப்பட்டு, அவ்வகத்தியர்களின் 
வெசயல் புகழ் அடைனத்தும், இந்த அகத்தியரிடத்திகலகய வெகாண்டு குவிக்கப்பட்டன. அவர் வெபயடைரச் 
சூழக் கட்டிவிடப் பட்டிருக்கும் கடைதகடை] நாம் நம்புவதானால், தமிழிலக்கியம் கூறும் அந்த 
அகத்தியனார், நல்லுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்ட வெபாறாடைC, கட்டுப்படுத்தலாகாக் கடுங்ககாபங்களுக்கு 
ஆட்படக் கூடிய சாதாரண Cனிதராவர். கடைதகள், ஒருபுறம் இருக்க, தமிழின் வெCாழிநடைட இயல்புகளில் 
நுணுக்கCான ஆராய்ச்சிடைய கCற்வெகாண்டு அகத்தியனார், அம்வெCாழி பற்றிய இலக்கணத்டைத 
இயற்றினார் என்பது, உண்டைC நிகழ்ச்சியாம். அவ்வாறு இயற்றும்கபாது, சCஸ்கிருத இலக்கணக் 
கூறுகவெ]ல்லாம், உதாரணத்திற்குப் வெபயர்ச் வெசாற்கக]ாடு இடைணயும் ஏழு அல்லது எட்டு கவற்றுடைC 
உருபுகள் கபால்வன, எல்லா வெCாழிகளுக்கும் உள்] வெபாது நிடைலயாம் என அவர் கருதுகிறார். உலக 
வெCாழிகள், ஒன்கறாவெடான்று உறவு வெகாள்]ாத, பல்கவறு வெCாழிக் குடும்பங்கடை]ச் கசர்ந்தடைவ. 
அடிப்படைட அடைCப்பிகலகய அடைவ, ஒன்கறாவெடான்று Cாறுபடுகின்றன. அதனால், ஒரு வெCாழியின் 
வெசால்லிலக்கண அடைCப்புக்குள், கவறு ஒரு வெCாழியின் வெசால்லிலக்கண அடைCப்டைபத் திணிப்பது 
இயலாது என்பன கபாலும் உண்டைCகள் அகத்தியனார்க்குத் வெதரியா. சCஸ்கிருதம் விரிவான , 
வெசால்லிலக்கண வடைககடை]க் வெகாண்ட தனக்கக உரிய, வெசால்லுரு Cாற்று வெCாழி. ஆனால், தமிழ், தனி 
இரு வெசாற்கள் இடைணந்கத வெதாடைகச் வெசாற்கடை] உருவாக்கவல்ல எளிய வெதளிவான 
வெசால்லிலக்கணத்டைதயுடைடய , ஒரு வெCாழியாகும். சCஸ்கிருத முற்றுத் வெதாடர் வாக்கியங்களில், 
வெசால்லுக்குச் வெசால் உள்] , வெசாற்வெறாடர் உறவு, அச்வெசாற்களின் இலக்கண உறவு உணர்த்த, 
அச்வெசாற்களின் ஈற்றில் இடைணக்கப்படும் விகுதிகளினால் Cட்டுகC உணரலாகும். ஆதலின், வெசாற்கள், 
வாக்கியத்தில் எங்கு கவண்டுCானாலும் இடம் வெகாள்]லாம் என்பது, அம்வெCாழிநிடைலயாகத், தமிழ் 
வெசாற்கடை] கவண்டியவாவெறல்லாம், இடம் Cாற்றச் வெசய்ய இயலா, உறுதியான வெசாற்வெறாடர் 
நிடைலயிடைனக் வெகாண்டு]து. சCஸ்கிருத வெCாழியின் இவ்விகுதிகள், தம் நிடைலயில் வெபாருள் 
உணர்த்தும் வெசால்லாக இடம் வெபற Cாட்டார் வெசால்லீறுகளினால் ஆக்கப்பட்டனவாம் ஆதலின், 
தங்களுக்வெகனப் வெபாருள் இல்லாதன. ஆனால், வெபாருள் உணர் வெசாற்களில், உறவிடைன உணரத் 
துடைணபுரிவன ஆகும். இடைவகபாலும் வெசால்லீற்று விகுதிகடை] ஏற்றுக் வெகாள்வதனால், கவர்ச்வெசால், 
வெவறும் மூலCாக Cாறி, அம் மூலமும் தனக்குத்தாகன தடம் காணCாட்டா மிகப்வெபரிய Cாறுதலுக்கு 
ஆ]ாக்கிவிடுகிறது. இவ்வடைகயில் தத்' என்ற மூலம், 'அம் என்ற ஈறு ஏற்று "கதஸாம்" என 
ஆகிறது. ¦ன்" என்ற விடைனகவர்ச்வெசால் வெபறும் பல உருCாற்றங்களில் ஒன்று, "5க்¦ான என்பது. 
அதுகபால டஹ்" என்பதன் உருCாற்றம், அட்வெடாக்" என்பதாம். இடைவ, விகுதிகள் இடைணவால், 
வெசாற்களின் இயலும் உருவமும் கவறுபடும் வெCாழிகளின் அடைடயா]ங்க]ாம். தமிழ், இதற்கு 
Cாறாகத், தனி இரு வெசாற்கள் இடைணந்கத வெதாடைகச் வெசாற்கடை] உருவாக்கவல்ல ஒரு வெசால்லியல் 
முடைறயிடைனக் வெகாண்ட ஒரு வெCாழியாம். தமிழில் வெபாருள் கவறுபடுத்தும் வெசால்லுறுப்புக]ாக 
வருவன 1. அம்வெCாழியில் தCக்வெகனத் தனிப்வெபாருளும், தனி ஆட்சியும் உடைடயவாய, ஏழாம் 
கவற்றுடைC உருபுகள் என வழங்கப்படும், ஒடு, வெபாருட்டு, அது, உடைடய, இடைட, தடைல, திடைச எனும் 
இடைவயும், இடைவ கபால்வனவும். தமிழிலக்கண ஆசிரியர்கள் இவற்டைறச் வெசால்லீறுகள் - 
வெசால்லுருபுகள் எனப் வெபாருத்தமுற அடைழப்பர். 2. சிறிகத உருபு திரிந்த, ஒடு, இல், அது, ஆறாம் 
கவற்றுடைCப் பன்டைC உருவாம், அடைவ என்ற பன்டைCச் சுட்டின் திரிபு வடிவாம் அ என்பன. எந்தச் 
வெசாற்களின் திரிபு வடிவம் என்படைத உணரலாகா வடைகயில் திரிந்திருக்கும், கவற்றுடைC உருபுகள், ஐ., 
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என்ற இரண்டும் வெபயர்ச்வெசால், எழுவாய், விளி அல்லாத கவற்றுடைCகளில் பன்டைC வடிவு வெபறும் 
சCஸ்கிருத முடைறக்கு முற்றிலும் Cாறாகத் தமிழில், வெபயர்ச் வெசால்லுக்கும், இவ்கவற்றுடைC 
உருபுகளுக்கும் இடைடயில், பன்டைC குறிக்கும் குறியீடுகள், "அவர்களுக்கு" என்பது கபால் 
அடைழக்கப்படும் உண்டைC நிகழ்ச்சியால் தம் மூலச்வெசால் அறியாவாறு திரிந்துவிட்ட ஐ , கு என்ற 
இவ்வுருபுகளும் ஓர]வு தனித்தன்டைC வாய்ந்தனகவ என்பது உணரப்படும்.

தமிழும், சCஸ்கிருதமும், இவ்வாறு அடைCப்பு நிடைலயில், முழுக்க முழுக்க முரண்பட்டிருப்பதால், 
சCஸ்கிருத இலக்கண முடிபுகள், தமிழிலக்கணத்திற்குச் சரியாகப் வெபாருந்திவாரா. ஆனால், 
அகத்தியனார், சCஸ்கிருத வெCாழிக் கூற்றுண்டைCகள், தமிழிலும் இடம் வெபற்றுள்] எனக் கருதுகிறார். 
அதனால், சCஸ்கிருதத்தில் உள்]துகபால், தமிழிலும் ஏழு கவற்றுடைCகள் இருக்க கவண்டும் எனக் 
கருதுகிறார். கவற்றுடைC உருகபற்ற சCஸ்கிருதப் வெபயர்ச் வெசாற்கடை]த் தமிழ்ச் வெசாற்வெறாடர்க]ாக 
வெCாழிவெபயர்க்கிறார். அச்வெசாற்வெறாடர்கடை], எழுவாய்ப் வெபாருளில் வரும், வெபயர்ச்வெசாற்கள், 
அவற்டைறத் வெதாடர்ந்து வருவன என இரண்டாகப் பிரித்து, அவ்விரண்டாம் பிரிவுகடை]த் தமிழ் 
கவற்றுடைC உருபுக]ாகக் வெகாள்கிறார். பாணினிடையப் பின்பற்றித் தமிழில், அவர், ஏழு 
கவற்றுடைCகடை]க் காண்கிறார். சரியாகச் வெசால்வதானால், உருவாக்குகிறார். அவர் Cாணவர் 
வெதால்காப்பியனார், ஐந்திரம் வழிச் சCஸ்கிருத இலக்கண ஆசிரியர்கடை]ப் பின்பற்றி, அவற்டைற எட்டு 
ஆக்குகிறார். காதலிபின்' என்பது "காதலி" என்பதன் கவற்றுடைC உருகபற்ற வெபயராயின், காதலி எதிர்" 
என்பதும் கவறுடைC உருகபற்ற வெபயராகாகதா? இம்முடைறயில் கணக்கிட்டால், தமிழ் வெCாழியில் உள்]
வெபயர்ச்வெசாற்களிலிருந்து, வெபறலாகும் விடைனவெயச்சப் வெபயவெரச்சத் வெதாடர்கள் எத்தடைன உ]கவா, 
அத்தடைன கவற்றுடைCகடை]த் தமிழ்ப் வெபயர்கள் வெகாண்டிருக்க கவண்டும்.

தமிழில் சCஸ்கிருத ஏழு கவற்றுடைCகடை] இறக்குCதி வெசய்தது கபாலகவ, சCஸ்கிருத வெசயப்பாட்டு 
விடைனடையயும் அவர், இறக்குCதி வெசய்துள்]ார். வெசயப்படுவெபாருள் குன்றாவிடைன வெசயப்படுவெபாருள் 
குன்றியவிடைன ஆகிய எல்லா விடைனச் வெசாற்களும், சCஸ்கிருதத்தில் அடைடயும், உறுதியான வெசால் 
திரிகப. அம்வெCாழி, வெசயப்பாட்டு நிடைல, வெசயப்படுவெபாருள் குன்றாவிடைனகள், வெசயப்பாட்டு 
விடைனயாக Cாறும் வெபாழுது, அவ்விடைனகள், "சிங்கம் வெகால்லப்பட்டது" என்பதில் உள்]துகபால், 
வெசயப்படு வெபாருடை]ச், வெசய்விடைன முதலாம் எழுவாயாக Cாற்றும் அப்பணியிடைனச் வெசய்கிறது. 
விடைன முதலாம் எழுவாய் வெதரியாத கபாது, அல்லது அவ்விடைன முதல் குறிப்பிடத் 
கதடைவயில்லாதகபாது, அல்லது வெசயப்படுவெபாருள் வற்புறுத்தி உணர்த்தத் கதடைவப்படும் கபாது 
இவ்வாறு வழங்குவது, பயனுடைடயதாகிறது. வெசயப்படுவெபாருள் குன்றிய விடைனகளுக்குச் 
வெசயப்பாட்டுத் திரிந்த வடிவங்கள் தரப்படும்கபாது, இது கபாலும் அடிப்படைடப் பயன் எதுவும் 
காணப்படுவதில்டைல; என்றாலும் வெசயப்பாட்டுவிடைன ஆட்சியால், எவ்விதச் சிறப்புப் வெபாருளும் 
வெபறப்படுவதில்டைலயாகவும், சCஸ்கிருதத்தில், வெசயப்படுவெபாருள் குன்றிய வெசயப்பாட்டு 
விடைனயாட்சி, வெசய்விடைன ஆட்சியினும், வெCாழிநடைட உடைடயதாம். அதன்படி, ஸஹ்ப்¦ 
வதி என்பதும், ‘'வெதனப்ஹீயகத'’ என்பதும் ஒன்கற. பின்னது, கவறு எம்வெCாழியில் வெCாழிவெபயர்ப்பது 
இயலாது என்பவெதான்கற, கவறுபாடு, ஆங்கிலம் சCஸ்கிருதத்கதாடு உறவுடைடய வெCாழியாயினும், "he 
is been” என்பது கபாலும் ஆட்சி, ஆங்கிலத்திலும் வெபாரு]ற்றது; நடைகப்பிற்குரியது. தமிழ்ச் 
வெசயப்பாட்டு விடைன அடைCப்புகடை], அகத்தியனார் புகுத்தியுள்]ார். இருந்தும், "தாட்ய வெத” என்படைதப்
“படு” என்ற விடைனச் வெசால்டைல , “அடி” என்பதன் இறந்தகால விடைன வெயச்சத்கதாடு இடைணத்து, 
‘'அடிக்கப்பட்டான்'’ என அவரால், வெCாழிவெபயர்க்க முடிந்தாலும், வெசயப்படுவெபாருள். குன்றிய 
வெசயப்பாட்டு விடைனயிடைனத் தமிழுக்குக் வெகாண்டுவர, அவரால் முடியவில்டைல. இரண்டு விடைனச் 
வெசாற்கடை] ஒரு வெசால்லாகத் வெதாடைகப்படுத்தி, அத்வெதாடைகச் வெசால்லின் இருமூலங்களுக்கும், எழுவாய்
அல்லது விடைனமுதலாக கவறு கவறுபட்ட இருவர்கடை]க் வெகாள்வது, காரணகாரிய முடைறயிடைனயும், 
தமிடைழப் வெபாறுத்தCட்டில், காரணகாரிய முடைறயிடைனயும், தமிடைழப் வெபாறுத்தCட்டில், காரண காரிய 
முடைறயிடைன அடிப்படைடயாகக் வெகாண்ட இலக்கண விதிகடை]யும் மீறியதாகும். ஆதலின், 
‘'அடிக்கப்படும்'’ என்படைத, “அடிக்க” (Cற்வெறாருவன்) அடிக்கும் வெபாழுது. என்றும், ‘'படு” துன்பம் 
அனுபவி என்றும் பிரித்துக் காண்பது, தமிழின் சிறப்பியல்புக்கு முரணாம்.'’ அடிக்கப்படும்” என்பதன் 
வெCாழிநடைடவடிவம், அத்வெதாடைகச் வெசால்லின் முற்பகுதி, உருகபலாப் வெபயர்ச் வெசால்லாக வரும், 
“அடிபடு “ அல்லது “அடியுண்” என்பதாம். சCஸ்கிருதச் வெசயல்பாட்டு விடைனகடை]த் தமிழில் 
வெCாழிவெபயர்க்கத் கதடைவப்பட்ட தாலும், அகத்தியனார் Cாணவர், வெதால்காப்பியனார், தம்முடைடய 
இலக்கணத்டைத, “எழுத்து எனப்படுவ'’ (வெதால்: எழுத்து : 1) எனப் கபாலிச் வெசயப் பாட்டு விடைனகயாடு 
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வெதாடங்குவது கபாலச் சCஸ்கிருத வெCாழியில் சிந்தித்துத், தமிழில் எழுதுவார்க்குப் வெபரிதும் 
பயனுடைடயதாக அடைCந்ததாலும், அகத்தியனார், இச்வெசயல்பாட்டு விடைனயிடைனக் கண்டுபிடித்துள்]ார்.
இயல்பான தமிழ்ப்கபச்சு நடைடயில், எந்தத் தமிழனும், எந்நிடைலயிலும் கCற்வெகாள்]ாததும், 
சCஸ்கிருதத்திலிருந்து தமிழில் எளிதில் வெCாழிவெபயர்க்க, சCஸ்கிருதப் பண்டிதர்களுக்குத் துடைண 
நிற்கக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாலும், இப்கபாலி வெசயப்பாட்டு விடைன, நம் காலத்தில் வெபாருள்கடை]ச் 
வெசயப்பாட்டு வடிவங்களில் வி]க்கும் ஆங்கிலத்தில் சிந்தித்து, தமிழில் எழுதக் கற்றுக் வெகாண்ட 
காரணத்தால், எழுத்து நடைடத் தமிழில், அது ஒரு நடைடமுடைறயாகிவிட்டது, படு என்ற, வெCாழி Cரபிற்கு 
ஏலா ஒரு வெசால்லுருபு, டைபபிளின் தமிழ் வெCாழிவெபயர்ப்பு நூலின் ஒவ்வெவாரு பக்கத்டைதயும், 
துரதிருஷ்டவசCாகத் தமிழ்ப் பண்டிதர்களின் இலக்கியப் படைடப்புகடை]யும் பாழ்படுத்துகிறது.

தமிழில், சம்ஸ்கிருத நாகரீக முதல் தடைலயீடுகளில், இடைவ ஒருசிலகவ, அடுத்த தடைலயீடுகள், வெசாற்கள், 
வெகாள்டைககள், வெசய்யுட்கற்படைனகள், புராண, Cற்றும் பிற கட்டுக்கடைதகள், நம்பிக்டைககள், மூட 
நம்பிக்டைககள், விஞ்ஞான, ஒழுக்க, சCயப் பாடங்கள், உடைரநடைட, பாவடைககள், Cற்றும் பிற பிற , காலம் 
வெசல்லச் வெசல்ல, சCஸ்கிருத நாகரீகத்தின் படைடவெயடுப்பு, பிற்காலத் தமிழிலக்கியங்கடை] Cட்டுகC 
வெதரிந்த ஒருவனுக்குச் சிந்தடைனகள் கபால் அல்லாCல் இயற்டைகச் சிந்தடைனகடை]க் வெகாண்ட 
தன்னுடைடய வெCாழிநடைட அவன் தாய்வெCாழியல்லாத கவற்று வெCாழி கபாலும். பழக்கமிலா 
வெCாழியாகத் கதான்றுC]வு, தமிழிலக்கியம், முழுக்க, முழுக்க வடவர்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் 
அகப்பட்டுக் வெகாள்ளுC]வு மிகப் வெபரிதாகி விட்டது.

அகத்தியனாருடைடய , அவர் வெபயரால், அகத்தியம் என அடைழக்கப்படும் இலக்கணம் இப்கபாது 
இல்டைல. ஆனால், 5Cதக்கினியார் Cகன் திரணதூCாக்கினியார் இயற்றிய, வெதால்காப்பியனார் எனப் 
பயில அடைழக்கப்படும் அவர் Cாணவர் இயற்றிய, இலக்கணம் இன்றும் உள்]து. அது, வெதளிவாக, 
அகத்தியத்டைதகய மூலCாகக் வெகாண்டு]து. இத்தமிழ் இலக்கணங்கள், எழுத்து, வெசால், யாப்பு, ஆகியன,
பற்றி Cட்டுCல்லாCல், பாட்டின் கருப்வெபாருள் குறித்தும் இலக்கணம் வகுப்பது, இவற்றின் 
தனிச்சிறப்பாம். பாட்டின் கருப்வெபாருள், இலக்கிய Cரபுகள் ஆகியவற்றால், தமிழ்ச் வெசய்யுள், 
சCஸ்கிருதச் வெசய்யுளிலிருந்து அறகவ கவறுபடுவது கண்ட இப்பிராCண ஆசிரியர்கள், தம் இலக்கண 
நூல்களில், இப்வெபாருள்கள் பற்றிய ஆய்விடைனயும் கCற்வெகாள்வது கதடைவ என உணர்ந்தனர். 
திரணதூCாக்கினியாரின் நூலாம். அவர் தமிழ்ப் வெபயரால் வழங்கும் வெதால் காப்பியத்தின் பிற்பகுதிகள், 
பண்டைடத் தமிழ்ப் புலவர்கள், தCக்கக உரிய தனி இயல்பிற் பாடிய பாடற்வெபாருள்க]ாம் அகம், புறம் 
ஆகியவற்றின் ஒவ்வெவாரு நிகழ்ச்சிகள் குறித்தும் ஆய்வு வெசய்கின்றன. வெபாரு]திகாரம் என்ற 
வெதால்காப்பியத்தின் ஈற்றுப் பகுதியிலிருந்து, ஆரியர்கக]ாடு வெநருக்கCான வெதாடர்பு வெகாள்வதற்கு 
முன்னர், தமிழர் நடத்திய வாழ்க்டைக முடைற, தமிழ் உள்]ம், ஆரிய இலக்கியங்களுக்கு ஆட்படாத தற்கு 
முற்பட்ட தமிழ் இலக்கியம் ஆகியவற்றின் முழுப் படத்டைத வடைரந்து வெகாள்]லாம்.

அது கபாலும் ஒரு படக்காட்சி, வெதால்காப்பியப் வெபாரு]திகாரத்தில் காட்டியிருப்பது கபால, 
ஆரியத்துக்கு முந்திய தமிழர் நாகரிகம்” (pre Aryan Tamil Culture) என்ற என் நூலிலும், இனி வர இருக்கம், 
பண்டைடத் தமிழர் (Ancient Tamilis) என்ற என் நூலிலும் காட்டியிருக்கும் படக்காட்சி கடை], 
முழுடைCயாக்கும். -

வெபாரு]திகாரத்தில் ஆரிய நுடைழவு

தமிழ்ப் பாக்கள் குறித்த தம்முடைடய இலக்கணத்தில், ஆரியக் கருத்துக்கடை] இறக்குCதி வெசய்யும் 
கவர்ச்சி யிலிருந்து, வெதால்காப்பியனார் விடுபடவில்டைல. பண்டைடத் தமிழ்ப் பாக்களின் Cரபுகடை] 
அல்லது விதி முடைறகடை] வி]க்கிக் கூறும்கபாது, அவர் காலத்தில் வழக்கில் இருந்த, Cடைறந்தன கபாக 
எஞ்சியிருந்த அடைனத்துத் தமிழ்ப் பாக்கடை]யும் உறுதியாகப் பின்பற்றியுள்]ார். ஆனாலும், தாம் 
வெபற்றிருந்த, சCஸ்கிருத இலக்கிய அறிவாலும், அரசியல் வெநறிமுடைறகளும், சமுதாய அடைCப்புகளும், 
வெதய்வத்தன்டைC யால் வகுக்கப்வெபற்றடைவ என்ற தம் நம்பிக்டைகயாலும், அவர் அடிக்கடி 
ஆழ்த்தப்பட்டுள்]ார். சமுதாய உரிடைCகயாடு, பாட்டுடைடத் தடைலவர்க]ாம் கல்வி உரிடைCயும் 
அனுபவிக்கும் முதல் மூன்று வருணவத்தவர் அடங்கிய நான்கு வருணத்தவர்க]ாக Cக்கடை]ப் 
பிரிப்பகத சமுதாய அடைCப்பின் விதிமுடைறயாகும் என்பது வெதால்காப்பியர்க்கு உரிய கருத்து. ஆனால், 
அவர் கற்ற தமிழ் பாடல்களில், ஆரியக் வெகாள்டைகப்படி, மிகவும் இழிந்தவர்க]ான, கவட்டைடயாடும் 
இனத்தின் தடைலவனும், மீன் பிடிக்கும் இனத்தின் தடைலவனும், காதற்பாக்களின் தடைலவராவர். 
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இம்முரண்பாட்டைட வி]க்க, அவர் எடுத்துக் வெகாள்] முயற்சி மிகவும் குடைறபாடுடைடயது 
கவண்டாவிருப்பானது. கCலும், ஆரியச் சமுதாய விதிமுடைறகளில் ஏற்றுக் வெகாள்]ப்பட்ட திருCண 
முடைறகள் எட்டு உள்]ன. ஆனால், தமிழ்ப் பாக்களில் இரண்கட உள்]ன. இவ்விரு முடைறகடை]யும் 
ஒன்று எனக்காட்ட, அவர் வீகண முயன்றுள்]ார். தமிழ் அகத்திடைண ஒழுக்கம், சCஸ்கிருதக் காC 
ஒழுக்கத்டைதவிட வெCன்டைCயானதாம்; தர்C அர்த்த கCாக்ஷங்கடை]த், தமிழ்ப் புறத்திடைண 
ஒழுக்கங்களில் திணித்துவிட முடியாதாம் என்றாலும், உடைரயாசிரியர் பலரும் வீகண முயல்வது 
கபாலகவ, வெதால்காப்பியரும், காதலும், கபாருகC வாழ்க்டைகயின் குறிக்ககா]ாம் எனக் கருதும் தமிழர் 
வாழ்க்டைக முடைறடையத் தர்C, அர்த்த , காC கCாக்ஷகC வாழ்க்டைகயின் குறிக்ககா]ரம் எனக்கருதும் 
ஆரியர். வாழ்க்டைக முடைறகயாடு வெபாருத்திக்காண முயன்றுள்]ார். வெபாரு]திகாரம், கடைடசி 
அதிகாரத்தில், தம் காலத்தில் தமிழில் இடம்வெபறாத, ஆனால், தCக்குத் வெதரிந்த சCஸ்கிருத எடுத்துக் 
காட்டுக்கள் உள்], பல இலக்கிய வடிவங்கடை] விவரித்துக் கூறியுள்]ார். இடைவயும், இடைவ கபாலும் 
பல இடங்களில் தமிழுக்கு உரியன அல்லாதனவற்டைறத் தமிழ்ப்பாக்கள் குறித்த தம்முடைடய 
இலக்கணத்தில் புகுத்தியுள்]ார். அதனால், வெதால்காப்பியர் இவ்வாறு வெசய்யுமிடங்களில், அவருடைடய 
உடைரயாசிரியர்க]ால், அவர் கூற்றிற்குத் கதடைவயான எடுத்துக் காட்டுகடை]த் தமிழிலிருந்து காட்ட 
முடியாCல் கபாவது வியப்பிடைனத் தருவதில்டைல. வெதால்காப்பியர், தமிழில் புகுத்தும், Cற்றும் இரு 
ஆரியக் வெகாள்டைககள் பற்றி அவருடைடய காலம் குறித்த ஆய்வின்கபாது வெதளிவாகக் கூறப்படும். 

தமிழில் சCஸ்கிருதச் வெசாற்கள் நுடைழவு

அகத்தியனாரும், வெதால்காப்பியனாரும், தமிழ் வெநடுங்கணக்கு ஒலி முடைறயில் வழங்கப்பட்டுவிட்ட 
சCஸ்கிருதச் வெசாற்க]ாம் தத்பவச் வெசாற்கள் சிலவற்டைறத் தமிழில் புகுத்திவிட்டனர். அவ்வடைகச் 
வெசாற்கள் இடைடக்கால உடைரயாசிரியர்களின் உடைரயில் எடுத்ததா]ப்பட்டிருக்கும் அகத்தியச் 
சூத்தரங்களிலும் வெதால்காப்பிய இலக்கணத்திலும் காணப்படுகின்றன. ஆனால், இலக்கண விதிகடை]க் 
குறிக்கவல்ல Cரபுச் வெசாற்களில் வெபரும்பாலன வற்றிற்குத் தமிழ்ச் வெசாற்கடை]க் காணுC]வு , தமிழின் 
சிறப்பிடைன அகத்தியனார், Cதித்திருந்தார். கிடைடத்திருக்கும் படைழய தமிழ் இலக்கியங்களில், 
சCஸ்கிருதத்திலிருந்து கடன் வெபற்று வழங்கப்பட்டிருக்கும் வெசாற்கள் மிகமிகக் குடைறவு அல்லது 
அறகவ இல்டைல. ஆனால், காலம் வெசல்லச் வெசல்ல ஒரு . பாடலில் இடம் வெபற்றிருக்கும் சCஸ்கிருதச் 
வெசாற்களின் சதவிகிதம், அப்பாடலின் காலத்டைத உணர்த்தும் அறிகுறியாம் எனக் வெகாள்ளுC]வு, 
அச்வெசாற்களின் நுடைழவு, படிப்படியாகப், வெபருகிக் வெகாண்கட வந்து]து. இவ்வாறு, சCஸ்கிருதச் 
வெசாற்கள், தமிழில் கCலும் கCலும் இடம் வெபற்று வந்தன என்றாலும், வெதால்காப்பியப் 
வெபாரு]திகாரத்துப் வெபரும்பகுதிக் கருப் வெபாரு]ாக இருக்கும் தமிழிலக்கிய, Cரபுகள், ஆறாவது 
நூற்றாண்டு வடைர விடாCல் கடைடப் பிடிக்கப்பட்டு வந்துள்]ன.

அகத்தியர் காலம்

அகத்தியனார், அவர் Cாணவர் வெதால்காப்பியனார் ஆகிகயாரின் காலம் எது? அகத்தியனார் இலக்கணம், 
இப்கபாது இல்டைல. ஆனால், வெதால்காப்பியனார், அவடைர அடிக்கடி எடுத்து ஆளுகிறார். அவர் 
சூத்திரங்களில் எங்வெகல்லாம் என்று கூறுவர் எனப் வெபாருள்படும் ‘'என்ப'’ என்ற வெசால் 
இடப்வெபறுகிறகதா, அங்வெகல்லாம் உடைரயாசிரியர்கள் என்று கூறுவர் ஆசிரியர்” என்கற வெபாருள் 
கூறுகின்றனர். வெதால்காப்பியர், தம்முடைடய இலக்கணத்டைத " எழுத்து என்று வெசால்லப்படுபடைவ 
யாடைவ என்றால், அடைவ, அ என்ற எழுத்தில் வெதாடங்கி, ன் என்ற எழுத்தில் முடியும் முப்பது என்று 
ஆசிரியர் கூறுவர்" என்ற கூற்கறாடு வெதாடங்குகிறார்.

"எழுத்து எனப்படும், 
அகரம் முதல், 
னகர இறுவாய் முப்பஃது என்ப."
                (வெதால் : எழுத்து : 1)

ஆககவ, அகத்தியனார் தம்முடைடய இலக்கணத்டைதத் தமிழ் எழுத்துக்கள் முப்பது என்ற எண்ணிகலகய 
வெதாடங்கினார் என நாம் வெகாள்]லாம். எழுத்து என்ற - வெசால், தமிழ் இலக்கண ஆசிரியர்க]ால், 
குறிப்பிடத்தக்க ஒரு சிறப்பான நிடைலயில் ஆ]ப்பட்டு]து. ஒலிடையயும், உருவத்டைதயும் ஒருகசரக் 
குறிக்கும் வடைகயில், அது வெபயரிடப்பட்டு]து. முன்னது ஒலிவடிவில் உள்] எழுத்து எனப் 
வெபாருள்படும். ஒலிவடிவு எழுத்து' என்றும், பின்னது கநர்க்ககாடுக]ாகவும் வடை]ந்த ககாடுக]ாகவும் 
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வடைரயப்பட்ட எழுத்து எனப் வெபாருள்படும். வரிவடிவு எழுத்து" என்றும் அடைழக்கப்படும். 
ஆங்கிலத்தில் ஒலிவடிவெவழுத்து, வரிவடிவெவழுத்து என்ற இரண்டைடயும் ஒருகசரக் குறிக்கும் 
இயல்புடைடய வெசால் எதுவும் இல்லாடைCயால் எழுத்து என்ற அச்வெசால்டைல அப்வெபாருள் குறிக்கும் 
வடைகயில் ஆங்கிலத்தில் வெCாழிவெபயர்ப்பது இயலாது. அக்ஷரா என்ற வெசால் சCஸ்கிருத ஆசிரியர்க]ால் 
இவ்விரு வெபாருள் குறிக்கும் வடைகயில், ஆ]ப்படுகிறது. ஆனால், அக்ஷரா என்ற அச்வெசால், 
ககட்கக்கூடிய ஒலிடைய உருவாக்கும், காற்றின் அடைல அதிர்வின், வானவெவளி அடித்த]த்தின் மூலCாம். 
நிடைலகபறுடைடய ஒலி எனக்கருதும் மீCாம்சகர், Cற்றும் வியாக்கர்னிகாக் கருத்துக்கக]ாடு 
வெதாடர்புடைடயது ஆகலின், எழுத்து என்ற தமிழ்ச்வெசால், அக்ஷரா என்பதன் வெCாழிவெபயர்ப்பு ஆகாது.

எழுத்துக்கள் குறித்து அகத்தியனார் கூறும் இலக்கணப் படிகய, தமிழ் வரிவடிவெவழுத்துக்கள், உருது 
வெCாழிக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் அராபிய எழுத்துக்கள் தவிர்த்து, இந்தியாவில் வழக்கத்தில் உள்] 
எல்லா எழுத்துக்கடை]யும் கபாலகவ, ‘'பிராமி'’ எனப் வெபயர் சூட்டப்பட்ட, அகசாகன் 
கல்வெவட்வெடழுத்துக்களிலிருந்கத, உருப்வெபற்றன என்படைத நாம் அறிகவாம். எழுத்தில் வடிக்கப்வெபற்ற 
தமிழ்ச் வெசாற்களின், இதுவடைர கண்டுபிடிக்கப்படாத மிகப்படைழய Cாதிரி வடிவங்களின் உதாரணங்கள்,
பாண்டி நாட்டு Cடைலக்குடைககளில் உள்] கல்வெவட்டுக்களில் நCக்குக் கிடைடக்கின்றன. 
இக்கல்வெவட்டுக்கள், பித்துப் பிடித்து அடைலயும் Cக்கள் கூட்டத்திலிருந்து, வெவகு வெதாடைலவில் உள்], 
இயற்டைகயான Cடைலக்குடைககளில் தங்கடை] அழியாப் கபரின்ப நிடைலயாம் நிர்வாண நிடைலக்குக் 
வெகாண்டு வெசால்லும், அடைCதியான தவநிடைலயில் வாழ்ந்து வந்த வெப]த்த, டை5ன முனிவர்களின் 
தூண்டுதலால் எழுதப்பட்டன. இக்கல்வெவட்டுக்கள் நCக்குக் கிடைடத்துள்] தமிழ் எழுத்து முடைற, 
மிகப்படைழய Cாதிரி வடிவங்கள் Cட்டுCன்று, பிராமி வடிவெவழுத்துக்கடை], மிகப் வெபாருத்தமுறச் 
வெசால்வதானால், வெதன்னிந்திய வெC]ரிய வடிவெவழுத்துக்கடை]த், தமிழ் எழுத்து நடைடக்கு கCற்வெகாண்ட
தற்காலிக முதல் முயற்சியுCாம். அடைவ, தனி வெCய் எழுத்திற்கும், அகரவெCாடு இடைணந்து வரும் 
உயிர்வெCய் எழுத்திற்கும் இடைடயில் எளிதில் ஒலிப்பதற்கு வாய்ப்பாக, வெCய் எழுத்துக்கள், அகரவெCாடு 
இடைணந்கத ஒலிக்கப்படும் (வெCய்யின் இயக்கம் அகரவெCாடு சிவணும்” (வெதால். எழுத்து : 13 எனத் 
வெதால்காப்பியர் கூறுவது கபால) எவ்வித கவறுபாடும் காட்டவில்டைல; அதாவது வெCய் எழுத்டைத 
உணர்த்த, கCகல புள்ளி டைவக்கும் முடைற இன்னமும் - வெகாண்டு வரப்படவில்டைல. ஆனால், அடைவ, 
தமிழுக்கக உரிய சிறப்பு வெCய்யாம் “ழ” இரட்டித்தவழி, வலிந்தும் மூக்வெகாலி எழுத்தாம் “ன” கரம் 
முன் வரும்கபாது வெCலிந்தும் ஒலிக்கப்படுவதும், நாக்டைக உள்Cடித்து ஒலித்து எழுவதுCான “ற” 
நகரத்திற்கு முன்வரும் முக்வெகாலி எழுத்டைதக் குறிக்கத் தன்னால் Cட்டுகC இயல்வதும், இன்டைற 
ஒலிப்பு முடைறயில் புல்வெலாலி எழுத்தாம் “ந” கரத்திலிருந்து கவறுபாடு காண இயலாததுCாகிய இரு 
சுழி "ன" ஆகியவற்டைறக் குறிக்கும் வரிவடிவங்கடை]க் வெகாண்டுள்]ன. ஆகக் கிடைடக்கக் கூடிய 
அகச்சான்றுகளின் படி, கி.மு. மூன்றாவது நூற்றாண்டின் இறுதியில், அல்லது, அல்லது, இரண்டாவது 
நூற்றாண்டின் வெதாடக்கத்தில், கல்வெவட்டு வடிப்பதில், நீடித்துப் பயின்று, அழியாப்பயிற்சி 
வெபற்றுவிட்ட வெவளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்க]ால், தமிழ், முதன்முதலில், வரிவடிவில் எழுதப்பட்டது 
எனத் வெதரிகிறது. தமிழிலக்கியங்கடை] எழுதி டைவப்பதற்குத் : தனியான வெநடுங்கணக்கு இல்லாடைCகய 
கிறித்துவ ஆண்டுத் வெதாடக்கத்திற்கு மிகவும் முற்பட்ட காலத்திகலகய, வெபருC]வில் 
இயற்ப்பட்டிருக்க கவண்டியவாய, தமிழ்ப் பாக்கள், மீ]வும் வெபறCாட்டாவடைகயில், அழிந்து 
விட்டதற்குக் காரணCாம். ஆககவ, தமிழ் எழுத்து முடைற, எல்கலாராலும், வெபருC]வில் 
கCற்வெகாள்]ப்பட்டிருக்க கவண்டிய கி.மு. முதலாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னர், அகத்தியனார் 
வாழ்ந்திருக்க முடியாது என முடிவு வெசய்கின்கறன். வெதால்காப்பிய ஆராய்ச்சி ஆசிரியரும் அவர் 
Cாணவரும் அதற்கு, ஒரு நூற்றாண்டு அல்லது சற்று அதிகப் படியான பிற்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்திருக்க 
கவண்டும் எனக் வெகாள்ளுCாறு நம்டைC வற்புறுத்துகிறது. திருCணம், Cற்றும் இனிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு 
ஏற்புடைடய நாழிடைக எனும் வெபாருளில், ஓடைர" என்ற வெசால்டைலத் வெதால்காப்பியர் ஆண்டுள்]ார்.

"Cடைறந்த ஒழுக்கத்து ஓடைரயும் நாளும், 
துறந்த ஒழுக்கம் கிழகவாற்கு இல்டைல"
             (-வெதால் : வெபாருள் : க]வு : 44)

"தீய ஓடைரயிலும், தீய நாளிலும், புணர்ச்சிடையக் டைகவிட கவண்டும் என்ற வெகாள்டைக, Cடைறந்த 
ஒழுக்கCாம், க]வுக் காலத்தில் தடைலவனுக்கு இல்டைல"
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"ஓடைர" என்ற அத்தமிழ்ச் வெசால், "அவர்" (Hour) என்ற ஆங்கிலச்வெசால்டைலப் கபாலகவ முடிந்த முடிவாக 
வெ¦ாரா (Hora) என்ற கிகரக்க வெCாழிச் வெசால்லிலிருந்கத வெபறப்பட்டதாம். "வெ¦ரா” என்ற அச்வெசால் 
கிகரக்க வெCாழியில், கி.மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில், "பருவம்” என்ற வெபாதுப் வெபாருளில் தான் 
வழங்கப்பட்டது. நாளின் இருபத்துநான்கு கூறுகளில், ஒவ்வெவாரு கூறும், ஏழு ககாள்களில் ஒவ்வெவாரு 
ககாளின் ஆட்சிக் கீழ், வருவதாகக் வெகாள்]ப்பட்ட, கி.மு. இரண்டாவது நூற்றாண்டில்தான், ‘'வெ¦ாரா’ 
என்ற அச்வெசால்லுக்கு, நாளின் இருபத்து நான்கு கூற்றில் ஒரு கூற்டைற உணர்த்தும் வெபாருள் 
தரப்பட்டுள்]து. வெ¦ாரா என்ற அச்வெசால், தான் உணர்த்தும் கசாதிடப் வெபாருட்குறிப்கபாடு கிமு முதல்
இரண்டு நூற்றாண்டுகளில், கிகரக்க Cன்னர்க]ால், ஆட்சி வெசய்யப்பட்டு வந்த காந்தாரத்திற்குப் 
பயணம் வெசய்தது. சCஸ்கிருத நூலாசிரியர்கள் கிகரக்கர்களின் க5ாதிடக்கடைலடையக் கற்றுக் 
வெகாண்டகபாது, அது, சCஸ்கிருதத்தில் இடம் வெகாண்டது. பின்னர், அது, வெதற்கில் பயணம் வெசய்து, 
தமிழில் நுடைழந்து விட்டது. “ஓடைர’ என்ற வெசால், வெதால்காப்பியர் காலத்தின் கCல்வரம்பாகும். கி.பி. 
முதலாண்டிற்கு முன்னர்த் தமிழில் இடம்வெபற்றிருக்க முடியாது என்று வெகாண்டால், அது, ஒரு நடுநிடைல
Cதிப்பீடாம். வெதால்காப்பியனார், தம்முடைடய இலக்கண நூலில், ‘ஓடைர என்ற வெசால்டைல 
ஆண்டிருந்தாலும், தமிழர்களின் வெபரும்பகுதியினர், அதாவது, பார்ப்பனரல்லாதார் ஆரிய நாகரீகத்தால் 
அடிடைC வெகாள்]ப்பட்டு, அதனால் ககாள்கள் குறித்த வானநூல் அறிடைவத் வெதால்காப்பியர் காலத்துக்கு 
மிக மிக முற்பட்ட காலத்திகலகய வெபற்றிருந்தனர்; அல்லது அதில் நம்பிக்டைக - வெகாண்டிருந்தனர் 
என்படைத நாம் கருத்தில் வெகாள்] கவண்டும். இவ்வானநூல் கடைலகயாடு வெதாடர்புடைடயன, ஏழு 
நாட்கடை]க் வெகாண்ட வாரமும், ஒவ்வெவாரு நாளும் ‘ அந்தாளின் முதல் இரண்டடைர நாழிடைகடைய ஆட்சி 
வெசலுத்தும் - ககா]ால் வெபயரிடப்படுவதுCாம். ஆககவ, வாரத்தின் நாட்களின், ககாள் சார்புடைடய 
வெபயர்கள் தமிழிலக்கியங்களில் கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வடைர காணப்படவில்டைல.

வெதால்காப்பியப் வெபாரு]திகாரத்திலிருந்து வெபறப்படும் . வெதால்காப்பியனார் காலத்டைத உறுதி வெசய்யத் 
துடைணபுரியும் பிறிவெதாரு வெசய்தியும் உ]து. அகத்திடைணத்தடைலவனின் கதாழர்க]ாகவும், அவன் காதல் 
ஒழுக்கங்களுக்குத் துடைணவர்க]ாகவும் வருகவாருள், பார்ப்பார்கடை]யும் குறிப்பிடுகிறார்.

"பார்ப்பான், பாங்கன், கதாழி, வெசவிலி 
சீர்த்தகு சிறப்பின் கிழவன் கிழத்திவெயாடு 
அ]வியன் Cரபின், அறுவடைக கயாரும் 
க]வினில் கி]விக்கு உரியர் என்ப" . 

"பாணன், கூத்தன, விறலி , பரத்டைத , 
யாணம் சான்ற அறிவர், கண்கடார், 
கபணுதகு சிறப்பின் பார்ப்பான், முதலா, 
முன்னுறக் கி]ந்த கி]விவெயாடு வெதாடைக இத் 
வெதான்வெனறி Cரபிற் கற்பிற்கு உரியர்" 

"பார்ப்பார் அறிவர் என்றிவர் கி]வி, 
யார்க்கும் வடைரயார் யாப்வெபாடு புணர்ந்கத"
 
         வெதால். வெபாருள் : வெசய்யுள் : 181, 182, 189

அவ்வடைகயில், காதல் நிகழ்ச்சிகளில் வெபருந்துடைண புரிபவர்க]ாகப் பிராCணர்கள் ஆ]ப்படுவடைத, 
ஆழ்ந்து முடிவு வெசய்துள்]ார். இது சCஸ்கிருத நாடகத்தின் ஒரு Cரபு ஆகும். அகநானூற்றிகலா, அல்லது 
புறநானூற்றிகலா அத்தடைகய குறிப்பு எடைதயும் காண முடியவில்டைலயாதலின் வெதால்காப்பியனார், 
அடைத ஒரு வெகாள்டைகய]வில் கூறியுள்]ாகரயல்லது, ஓர் உண்டைC நிகழ்ச்சியாகக் கூறவில்டைல என்கற 
நான் எடுத்துக் வெகாள்கிகறன். புறநானூற்றில், பார்ப்பார் என்ற வெசால், நான்கு முடைற இடம் வெபறுகிறது; 
அந்தணர் Cற்றும் அவர்தம் புலடைC பற்றி, கCலும் எட்டுக்குறிப்புகள் உள்]ன.

"ஆவும் ஆன் இயல் பார்ப்பன Cாக்களும்"
                           புறம் : 9:1

"பார்ப்பார்த் தப்பிய வெகாடுடைC"
                         - புறம் 34 : 3
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"ஏற்ற பார்ப்பார்க்கு ஈர்ங்டைக நிடைறயப் பூவும் 
வெபான்னும் புனல்படச் வெசாரிந்து”
                      -புறம் : 367 : 4 - 5 

"அந்தி அந்தணர் அருங்கடன் இறுக்கும் 
முத்தீ வி]க்கு” - புறம் 2 23 24 

“புலன் அழுக்கற்ற அந்தணா]ன்”
                           புறம் : 126 : 17. 

"யாகன பரிசிலன் Cன்னும் அந்தணன்”
                           - புறம் : 200 : 13.

“அந்தணன் புலவன் வெகாண்டுவந் தனகன”
                                புறம் : 361 : 4 

“ககள்வி முற்றிய கவள்வி அந்தணன்”
                              -புறம் : 361 : 4. 

"ஆக்குரல் காண்பின் அந்தணா]ர்'’
                          -புறம் : 362 : 8 

“இடைறஞ்சுக வெபருC! நின் வெசன்னி, சிறந்த 
நான்Cடைற முனிவர் ஏந்துடைக எதிகர” 
                           - புறம் : 6:19 - 20 

"ஆன்ற ககள்வி அடங்கிய வெகாள்டைக, 
நான்Cடைற முதல்வர்,”
                             புறம் 26 12 13 

"அறம்புரி வெகாள்டைக நான்Cடைற முதல்வர்'’
                          புறம் 93:17. 

“கவத கவள்வித் வெதாழில்”
                         புறம் : 228 : 9

இடைவவெயல்லாம் அவர்களின் கவதப்புலடைC, கவள்வித் தீ, ஏற்றுக் வெகாண்ட வெகாடைடவ]ம் 
ஆகியவற்டைறக் குறிப்பிடுகின்றனகவயல்லது, காதலர்களிடைடகய, அவர்கள் கCற்வெகாண்ட தூது பற்றிக் 
குறிப்பிடவில்டைல. அகநானூற்றில் அக கவள்வி வெசய்தறியாத ஒரு பார்ப்பானம், "கவ]ாப் பார்பான்" 
(அகம் : 24 : 1) அரசர்களிடைடகய தூதுவத் வெதாழில் கCற்வெகாண்டு வெசல்லுங்கால், Cழவர் என்ற ஆறடைல 
கள்வரால் வெகால்லப்பட்ட ஒரு பார்ப்பானும், "தூது ஒய் பார்ப்பான். Cடி வெவள்க]ாடைல... தடிந்து உடன் 
வீழ்த்த கடுங்கண் Cழவர்" (அகம் : 337 : 7-11), குறுந்வெதாடைகயில், Cணம் ஆகா இடை]யபார்ப்பான் 
ஒருவனின் உடைடடைCக]ம், "தண்வெடாடு பிடித்த, தாழ்க Cண்டலத்துப் படிவ உண்டிப் பார்ப்பன 
Cககன! எழுதாக்கற்பின் நின் வெசால்" (குறுந்வெதாடைக : 156 : 3-5) கூறப்பட்டுள்]னர். ஆனால், 
காதலரிடைடகய தூது வெசல்லும் வெசயல் எதுவும், அவற்றில் குறிப்பிடப்படவில்டைல. காதலரிடைடகய, 
பார்ப்பனர் தூது வெசல்லும் Cரபிடைனத் வெதால்காப்பியனார், சCஸ்கிருத நாடகத்திலிருந்கத தமிழ்ப் 
பாக்களுக்குக் வெகாண்டு வந்திருப்பதால், அவர், முடைறயான நாடகங்கள், சCஸ்கிருதத்தில் 
வ]ர்ந்துவிட்ட பிற்காலத்தில், வாழ்ந்திருக்க கவண்டும். பாஸர (Bhasa) என்பவர்தாம், சCஸ்கிருதப் 
புலவர்களில் பழடைCயானவர். அவர், கி.மு. மூன்றாவது நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்ட காலத்டைதச் 
கசர்ந்தவராவது இயலாது; அந்நாடக Cரடைபத் வெதால்காப்பியனார், தம்முடைடய இலக்கணத்தில் 
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இடைணத்துக் வெகாள்வதற்குத் துடைண வெசய்வதற்ககற்ப, வெதன்னிந்தியாடைவ உடைடய, சCஸ்கிருத 
நாடகங்களின், அவ்விலக்கிய Cரபு, சில ஆண்டு காலத்டைத எடுத்துக் வெகாண்டிருக்க கவண்டும்.

வெசால், யாப்பு உள்ளிட்ட அதன் இலக்கணங்களுக்கு ஆற்றிய முழு நிடைறவான அடிப்படைடப் 
பணியுட்பட, தமிழ் நாகரீக வ]ர்ச்சிக்கு, அகத்தியர் பங்கு, கூறிப் பாராட்டத்தக்க வெபருஞ்வெசயலாகும். 
ஆனால், பண்டைடய கட்டுக்கடைதயா]ர்களும், இன்டைறய வரலாற்று ஆராய்ச்சியா]ர்களும், அற்புதத் 
திருவிடை]யாடல்கடை]க் கற்பித்து, அத்தூயவடைர Cாசுபடுத்த முயன்றுள்]னர். அவ்வடைகயில், படைழய 
தமிழ்ப் புராணங்கள், அவர், சிவன் அல்லது சுப்பிரCணியரிடம் தமிழ் கற்றார். தமிழர்களுக்குத் தமிடைழக் 
கற்பித்தார் என்று கூறுகின்றன. அகத்தியர், தம்மிடைடகய வந்து காட்சிதரும் வடைர தமிழர், 
எழுத்தறிவவில்லா ஊடைCயராய் இருந்தனர்? என நான் கருதுகின்கறன். திருவா]ர் டி. ஆர். பண்டர்கார் 
அவர்கள், “அதுவடைரக் கண்டறியப்படாதிருந்த வெதன்னாட் டினுள். திராவிடர்கடை] நாகரீக Cக்க]ாக 
Cாற்றியவாகற, கCலும் கCலும் ஊடுருவிச் வெசன்றார்.'’ எனக் கூறுகிறார். "(Carmichal Lecturas. 1918 Page 
18) திருவா]ர், டி.ஆர். இராCகிருஷ்ண சாஸ்திரி அவர்கள், தமிழர்களின் சமுதாய இலக்கிய வாழ்க்டைக 
முடைறயில் அகத்தியர் புகுத்திய புதுடைC, வகுத்த CறுசீரடைCப்புகள் பற்றிப் கபசுகிறார். (Proceedings and 
Transactions of Third O’ ‘riental Conference 1924 Page 205) இடைவயடைனத்தும் வடிகட்டிய சCயச் சார்பான 
கட்டுக்கடைதகள். Cக்கள் வாழ்ந்து வ]ர்ந்த சுற்றுச்சூழடைல அடிப்படைடயாகக் வெகாண்கட 
எழுந்தடைCயால், Cாற்றகவா, அழிக்ககவா முடியாததான, தCக்கக உரிய இலக்கிய Cரபுகக]ாடு 
இடைணந்து, முழுடைCயாக வ]ர்ச்சி வெபற்ற, ஓர் இலக்கியத்டைதகய அகத்தியர் கண்டார். முழுடைCயாக 
வ]ர்ச்சி வெபற்ற இலக்கிய நடைடகயாடு கூடிய ஒரு வெCாழிடையயும் அவர் கண்டார். அம்வெCாழி 
இலக்கியம், குறித்த இலக்கணத்டைத இயற்றினார். அவ்வ]கவ, அதுவல்லது கவறு இல்டைல.

அகத்தியர் காலத்திற்கு முன்கப, எண்ணற்ற தமிழ்ப் புலவர்கள் இருந்திருக்க கவண்டும். 
இல்டைலவெயன்றால், யாப்பு குறித்த இலக்கணத்டைத அவரால் இயற்றியிருக்க இயலாது. திருந்திய 
இலக்கிய நடைடயாம் வெசந்தமிழ் குறித்துக் கூறத் கதடைவயில்டைல. தமிழ்ச் வெசய்யுள் நடைடவெயழுந்த 
காலத்திற்கும், அகத்தியனார் காலத்திற்கும் இடைடப்பட்ட காலகட்டத்தில், புறத்திடைண, அகத்தடைணப் 
பாடல்க]ால் உருவாகிய எழுச்சி, அவ்வடைக இலக்கியங்கடை], அவர் காலத்திற்குப் பின்னர் ஐந்நூறு 
ஆண்டுவடைரயும், பண்டைடய இலக்கியங்கள் நிடைலகுடைலந்து, சCஸ்கிருதக் கவிடைதக]ால் 
ஈர்ப்புண்டு, அகத்தூண்டுதல் வெபற்றுப் புதிய தமிழிலக்கியங்கள் கதான்றிப் படைழய கவிடைத 
முடைறகடை]ப் வெபரிதும் Cடைறத்துவிட்ட அக்காலம் வடைர, வெகாண்டு வெசன்றது. பிற்காலப் புராணக் 
கடைதகள், அகத்தியனார், தமிடைழத் கதாற்றுவித்தார் எனக் கூறுகின்றன. ஆம்; தமிழ் வெCாழியுள் , இந்த 
வெCாழியிலக்கண , முதல் ஆசிரியரின், நல்வருடைகயின் கீழ் நடைடவெபற்ற ஆரிய நுடைழவின் 
வெபரும்பயகன, பிற்காலத் தமிழிலக்கியங்கள் என்ற உண்டைCக்கரு, இக்கடைதயுள் அடங்கியுள்]து 
எனலாம். ஆககவ, அகத்தியக் கட்டுக்கடைதக் க]ஞ்சியத்துக்குத் தமிழிலக்கியம் வெபரும்பங்கு அளிக்க 
முடியும் என, எவரும் எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால், அகத்தியக் கட்டுக்கடைதகளுக்குத் தமிழ் ஆற்றி 
யிருக்கும் பங்கு மிகக் குடைறவாம் என்பது அறிய, ஏCாற்றம் தருவதாய் உள்]து. குறுந்வெதாடைகயிலும், 
நற்றிடைணயிலும், அவர் பற்றிய குறிப்பு எடைதயும் என்னால் காண முடியவில்டைல. புறநானூற்றில், 
கவதகவள்வி வெசய்கவாரின் வாழிடCாகப் வெபாதிய Cடைலடையக் கூறும் குறிப்பு ஒன்று உ]து. "முத்தீ 
வி]க்கில் துஞ்சும், வெபாற்ககாட்டு இCயமும், வெபாதியமும் கபான்கற ." (புறம்: 2 : 23-24) அகம், புறம் 
என்ற இரு வெதாடைக நூல்களில் வெபாதியCடைல, பாண்டியர்க்கு உரியதாக, ஏழு பாக்களில் 
வி]க்கப்பட்டிருக்க, அடைத, அகத்தியர்க்கு உரியதாக்கும் குறிப்பு எதுவும் அவற்றில் இல்டைல. 
அகத்தியனார் காலம், வெதாடைக நூல்களில் மிகப் படைழயனவாய, அந்நான்கு வெதாடைக நூல் பாக்களுக்கு 
நனிமிக அண்டைCயானது. ஆககவ அடைவ அவடைர Cக்களுள் ஒருவராக ஓர் இலக்கண ஆசிரியராகப் 
பார்த்தகத அல்லது, ஒரு ரிஷியாக Cதிக்கவில்டைல என்ற உண்டைCகய, இதற்குக் காரணCாதல் கூடும்.

பாண்டியன் வெநடுஞ்வெசழியனின் அன்புக்குரிய புலவர் Cாங்குடி Cருதனார் (கிபி. 450) அவடைனப் 
பாராட்டிப் பாடிய Cதுடைரக் காஞ்சியில், ஒரு பகுதி உடைரயாசிரியர் நச்சினார்க்கினியரால், அது, 
அகத்தியடைரக் குறிப்பதாகக் காட்டுC]வு சிடைதக்கப்பட்டுள்]து. அது, வெநடுஞ்வெசழியடைனப் பார்த்து, 
"பக்க Cடைலகளில் வீழ்ந்து ஓடும் அருவிகடை]க் வெகாண்ட Cடைலக்கு உரியவகன! வெதன்னவர்கடை] 
ஓட்டியவனும், அணுகுவதற்கு அரிய ஆற்றல் வாய்ந்தவனுCாகிய பழம்வெபரும் கடவுளுக்கு, அடுத்து 
இருக்க விரும்புகவாகன!'’ எனப் பாராட்டுகிறது.
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"வெதன்னவன் வெபயரிய துன்னரும் துப்பின் 
வெதான்முது கடவுள் பின்னர் கCய 
வடைரத்தாழ் அருவிப் வெபாருப்பின் வெபாருந!" 
                       - Cதுடைரக்காஞ்சி : 40-42

இப்பகுதி, வெபாருள், வெதளிவு காணCாட்டாது உ]து. "வெதன்னவன்” என்பது இராவணடைனக் குறிக்கும் 
என்றால், இராCனுக்கு அடுத்தவனாக இருக்க விரும்பினான் வெநடுஞ்வெசழியன் என்பது வெபாரு]ாதல் 
கவண்டும். ஆனால், இராவணடைனத், வெதன்னவன் எனக் குறிப்பிடும் ஒகர ஒரு குறிப்பு, அதுவும் மிகவும் 
பிற்பட்ட பாட்டு ஒன்றில் உ]து.

"வெதன்னவன் Cடைல எடுக்கச், கசயிடைழ ஒடுங்கக் கண்டு, 
Cன்னவன் விரலால் ஊன்ற”
                 -திருநாவுக்கரசர் கதவாரம் திருக்கச்சி கCற்றளி.

"வெதன்னவன்" என்பது, பாண்டிய Cன்னர்களுக்குப் வெபாதுவாக இட்டு வழங்கும் ஒரு பட்டப்வெபயர். 
அப்பாட்டு, ஆரியப் புராணக் கடைதகள் தமிழ்நாட்டில் பரவ இடம் வெகாண்டுவிட்ட கி.பி. ஆறாம் 
நூற்றாண்டில் பாடப்பட்ட தாயின் அத்வெதாடடைரத் , வெதன் திடைசக் கடவுள் எனக் கூறப்படும் யCடைன 
வெவன்ற சிவனுக்கு அடுத்த நிடைலயில் இருக்க விரும்பினான் வெநடுஞ்வெசழியன் என்ற வெபாருள் தரும் 
வடைகயில் வெகாள்]லாம். ஆனால், சிவனின், இவ்வெவற்றிச் வெசயல், வெநடுஞ்வெசழியன் காலத்து 
Cதுடைரயில், பலராலும் அறியப்பட்டிருந்தது என, உறுதியாகக் வெகாள்]முடியாது. கCகல கூறப்பட்ட 
இரு வெபாருள்களுகC, கட்டுப்பாடற்ற கற்படைனகள்தாம். ஆனால், உடைரயாசிரியர் நச்சினார்க் கினியரின் 
வி]க்கம் படுகCாசம். அவர், மூலச் வெசாற்கடை]யும், வெசாற்வெறாடர் கடை]யும் தாம் கூற விரும்பும் 
வெபாருளுக்கு ஏற்றவாறு இடம் Cாற்றிப் கபாட்டுத், வெதன்னவன் என்ற வெசால் இராவணடைனக் 
குறிப்பதாகக் வெகாண்டு, அகத்தியர், தமிழ்நாட்டின் தடைலடைCப் வெபாறுப்பிலிருந்து, இராவணடைன 
அகற்றினார் எனக் கூறுகிறார். தம் கூற்றுக்கு ஆதரவாக, வெதால்காப்பிய உடைரயாசிரியர் இ]ம்பூரணர், 
அகத்தியர், இராவணடைன இடைசயில் வெவன்றார் எனக்கூறுவடைத எடுத்துக் காட்டுகிறார். (இராவணடைனத் 
தமிழ் நாட்டைடயா]ாதபடி கபாக்கின, கிட்டுதற்கரிய வலியிடைனயுடைடய, பழடைC முதிர்ந்த, அகத்தியன் 
இராவணன் வெதன்திடைசயாண்டடைC பற்றித் வெதன்னவன் என்றார், அகத்தியடைனத், வெதன்திடைசயுயர்ந்த 
வெநாய்ம்டைCகபாக, இடைறவனுக்குச் சீவெராப்ப இருந்தான், என்பது பற்றிக் கடவுள் என்றார். இராவணன் 
ஆளுதல், பாயிரச் சூத்திரத்து உடைரயாசிரியர் கூறிய உடைரயானும் உணர்க." (Cதுடைரக் காஞ்சி 40 - 42, உடைர)
என்ற அவர் உடைரயிடைனக் காண்க. நச்சினார்க்கினியார் தரும் இப்வெபாருள் வி]க்கம் முழுக்க முழுக்கப் 
பிடைழபட்டது. Cதுடைரக்காஞ்சி, அகத்தியனாடைரக் குறிப்பிடகவயில்டைல.

சிலப்பதிகாரம், படைழய தமிழ்ப் புராணக்கடைதக]ம், ஆரியப் புராணக்கடைதகளும், படைழய தமிழ்ப் 
பழக்க வழக்கங்களும், ஆரியப் பழக்கவழக்கங்களும், கவறு பிரித்துக் காணாவாறு, ஒகர இனத்டைதச் 
கசர்ந்த பிழம்பு வடிவCாக வடிக்கப்பட வில்டைலயாயினும், ஒன்கறா வெடான்று கலக்கத் 
வெதாடங்கிவிட்ட கி.பி. ஆறாம் நூற்றாண்டைடச் கசர்ந்த ஒரு பாட்டு, இந்தப்பாட்டும், தமிடைழ 
முதன்முதலில் கதாற்று வித்து, Cக்களுக்குக் கற்பித்ததாகக் கூறும் அகத்தியப் புராணத்தின் மூலத்டைதக் 
காணப் வெபரிய அ]வில் துடைணபுரியவில்டைல . இது, இந்திரன் Cகன் சயந்த குCரன், வானுலக ஆடல் 
Cகள் உருப்பசி, ஆகிகயாடைர, அகத்தியர் சபித்தடைதக் கூறுவகதாடு, அகத்தியர் குறித்த கவறு ஒரு 
குறிப்டைபயும் தருகிறது. அது, Cாடலன் என்ற பார்ப்பன யாத்திரிகன் குCரியில் நீராடச் வெசல்வதன் முன், 
அகத்தியர் இருந்த Cடைலடைய வலங் வெகாண்டடைதக் கூறுகிறது.

"வெதய்வ Cால்வடைரத் திருமுனி அரு] 
எய்திய சாபத்து இந்திர சிறுவவெனாடு 
தடைலக்ககால் தானத்துச் சாபம் நீங்கிய

Cடைலப்பரும் சிறப்பின் வானவர் Cகளிர்'’
          - சிலம்பு : அரங்ககற்றுக் காடைத :1 - 4

"CாCடைற முதல்வன் Cாடலன் என்கபான் 
Cாதவ முனிவன் Cடைலவலம் வெகாண்டு , 
குCரியம் வெபருந்துடைற வெகாள்டைகயிற் படிந்து”
              - சிலம்பு : அடைடக்கலக்காடைத : 13-15
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அடுத்த வெபருங்காப்பியCாகிய CணிகCகடைல, கCகல கூறிய காப்பியCாம் சிலப்பதிகாரக் காலத்டைதச் 
கசர்ந்ததாகக் வெகாள்]ப்படினும், அது, படைழய தமிழிலக்கிய Cரபுகள் எல்லாம், சCஸ்கிருத இலக்கிய 
Cரபுக]ால், தமிழிலக்’ கியத்திலிருந்து முழுடைCயாக வெவளிகயற்றப்பட்டுவிட்ட Cக்களின் வாழ்க்டைக 
முடைற, ஆரிய ஆதிக்கத்தின் கீழ் முழுடைCயாகக் வெகாண்டவரப்பட்டுவிட்ட Cக்களுக்கு இட்டு வழங்கிய 
தமிழ்ப் வெபயர்கவெ]ல்லாம், சCஸ்கிருதப் வெபயர்க]ால் இடம் வெகாள்]ப்பட்டுவிட்ட காலத்து 
“நிகழ்ச்சிகடை]ப் பற்றிகய கூறுகிறது. ஆனால், இந்தக் காப்பியமும், அகத்தியர் பற்றிய கடைதகளில் ஒரு 
சிலவற்டைறகய வெகாண்டு]து. அவற்றுள் ஒன்று, நீர்கவட்டைகயுற்ற காந்தCன் என்ற கசாழ Cன்னன் 
கவண்ட, அCர முனிவனாம் அகத்தியனடைடய நீர்க்குடம் கவிழத் கதான்றிய காவிரிப் வெபண்டைணக் 
குறிப்பிடுகிறது.

"கஞ்ச கவட்டைகயின் காந்தCன் கவண்ட, 
அCர முனிவன் அகத்தியன் தனாது 
கரகம் கவிழ்த்த காவிரிப் பாடைவ'’.
                 - CணிகCகடைல : பதிகம். 10-12

ஸ்காந்த புராணம், இந்த கவண்டுககாள் விடுத்தடைத, இந்திரனுக்கு ஏற்றுகிறது. சCஸ்கிருதத்தில் காவிரி, 
காகவரி என அடைழக்கப்படுகிறது. காகவரி, ககவரன் என்ற முனிவன் Cக]ாகக் கூறுப்பட்டு]து. 
இக்கடைத, CணிகCகடைலயில், "தவாநீர்க் காவிரிப் பாடைவ தன் தாடைத ககவரன்” (Cலர்வனம் புக்க காடைத :
55-56) "ககவர கன்னி” (பீடிடைக கண்டு பிறப்பு உணர்ந்த காடைத : 62) எனக் குறிப்பிடப்பட்டு]து. 
இக்கடைத; ஆக்கநய புராணத்தில் கூறப்பட்டிருப்பதாக, திருவா]ர். டாக்டர். உ. கவ. சுவாமிநாத அய்யர் 
அவர்கள் கூறுகிறார். (Cணி: 9:52. அடிக்குறிப்பு காண்க) Cற்வெறான்று, அகத்தியர் ஆடைணயிட, வானிடைடத்
வெதாங்கிக் வெகாண்டிருந்த அசுரர்க்குரிய ககாட்டைடடைய அழித்து, அவ் வெவற்றி குறித்துத் கதாளில் வெதாடி 
அணிந்து, வெதாடித்கதாள் வெசம்பியன் எனும் வெபயர் வெகாண்ட கசாழ Cன்னன் ஒருவன், தன் தடைலநகரில் 
காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் இருபத்வெதட்டு நாட்கள் நடைடவெபறும் இந்திரவிழாவின் கபாது 
வந்திருக்குCாறு, இந்திரடைன கவண்டிக்வெகாள்], அவனும் அதற்கு இடைசந்து வந்திருந்த நிகழ்ச்சிடையக் 
குறிப்பிடுகிறது.

"ஓங்கு உயர் Cலயத்து அருந்தவன் உடைரப்பத் 
தூங்கஎயில் எறிந்த வெதாடித்கதாள் வெசம்பியன், 
விண்ணவர் தடைலவடைன வணங்கி முன் நின்று 
Cண்ணகத்து என் தன் வான்பதி தன்னுள் 
கCகலார் விடைழய விழாக்ககாள் எடுத்த 
நாகலழ் நாளினும் நன்கு இனிது உடைறகு என, 
அCரர் தடைலவன் ஆங்கது கநர்ந்தது.
                  - CணிகCகடைல : விழாவடைற காடைத :3-9

இதன் வெபாருள் : ஓங்கி உயர்ந்த Cடைலக்கு உரிய, அரிய தவம் புரிந்த முனிவன் ஆடைணயிட, வானில் 
வெதாங்கிக் வெகாண்டிருந்த ககாட்டைடடைய அழித்தல், வெதாடி அணிந்த கதாளிடைன உடைடய கசாழன், 
வானவர். தடைலவனாம் இந்திரடைன வணங்கி, அவன் முன் நின்று "Cண்ணுலகில், எனக்கு உரிய சிறந்த 
தடைலநகரில் வெபரியவர்கள் விரும்ப விழாக் வெகாண்டாடும், இருபத்வெதட்டு நாட்களிலும் வந்து நன்கு 
இருப்பாயாக" என கவண்டிக் வெகாள்], கதவர் தடைலவனும் அது கநர்ந்தான் என்பதாம்.

வெகாண்டாட Cறந்துவிட்டதால், தடைலநகடைரக் கடல் ககா]ாம் கபரழிவுக்கு உள்]ாக்கிவிட்ட 
இந்திரவிழா வந்த வரலாறு இது. அப்பாட்டின் பிற்பகுதியில், அகத்தியர் குறித்த Cற்வெறாரு குறிப்பும் 
இடம் வெபற்று]து. அது, பரசுராCன், க்ஷத்திரிய அரசர்கடை]வெயல்லாம் அழித்து வரும்கபாது, காவிரிப் 
பூம்பட்டினத்துக் காவல் வெதய்வம், Cடைறந்து வெகாள்ளுCாறு ஆடைணயிட, காந்தCன் என்ற அரசனும் துயர்
தீர்ந்துவிட்டது என அகத்தியன் அறிவிக்கும் வடைர, தடைலநகடைரக் காக்குCாறு பின்கனானுக்கு 
ஆடைணயிட்டு, அம்முனிவர் தவப்பள்ளியில் Cடைறந்து வாழ்ந்த நிகழ்ச்சிடையக் குறிப்பிடுகிறது.

"Cன்Cருங்கு அறுத்த Cழுவாள் வெநடிகயான் 
தன்முன் கதான்றல் தகாது ஒளி நீ எனக் 
கன்னி ஏவலின் காந்த Cன்னவன்....
............................ 
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அCர முனிவன் அகத்தியன் தனாது 
துயர் நீங்கு கி]வியின் யான்கதான் ற]வும் 
ககந்தன் காத்தல்” 
                - CணிகCகடைல: சிடைறவெசய்காடைத:25-27 Cற்றும் 35-36

இதன் வெபாருள்: அரசர் குலத்டைத அழித்த, Cழு என்றவாள் ஏந்திய வெநடிய திருCாலாம் பரசுராCன் முன் 
கதான்றுவது தகாது, நீ Cடைறந்து வெகாள் எனக் கன்னித் வெதய்வம் ஆடைணயிட, காந்த Cன்னவன் 
கதவமுனிவனாம் அகத்தியன் கூறும், துயர் தீர்ந்துவிட்டது என்ற வெசால் ககட்டு, நான் வரும் வடைர 
ககந்தா! காப்பாயாக என்பதாம்.)

கி.பி. முதலாம் ஆயிரத்தாண்டிடைனச் கசர்ந்த இந்தக் கடைதகள் எதிலும், அகத்தியர், வெதய்வ 
ஆசிரியனிடமிருந்த தமிடைழப் வெபற்றது அல்லது கற்றடைதக் குறிப்பிடவில்டைல. ஆககவ, பிற்காலத்கத 
வாழ்ந்த அகத்தியனார், முதல் தமிழிலக்கணத்டைத எழுதிய உண்டைC நிகழ்ச்சி , முதல் அகத்தியர், 
தமிடைழச் சிவன் அல்லது சுப்பிரCணியரிடமிருந்து கற்றுத் வெதன்னிந்திய Cக்களுக்குக் கற்றுத் தந்தார் 
என்ற புராணக் கடைதயாக Cாறியது. உடைரயாசிரியர்கள் வெபருகிப் பழங்காலம் குறித்த 
புராணக்கடைதகடை]க் கட்டிவிட்ட கிபி. இரண்டாம் ஆயிரத்தாண்டில் நிகழ்ந்திருக்க கவண்டும். பாயிரம் 
எனப்படும் வெதால்காப்பிய முன்னுடைரயில் நச்சினார்க்கினியர் கூறுவகத, புராணக் கடைதகளில் 
படுகCாசCானது. அகத்தியனார், தம்முடைடய Cாணவர், திரணதூCாக்கினியாடைரத் தம் Cடைனவி 
கலாபாமுத்திடைரடைய, விதர்ப்பத்திலிருந்து வெபாதி Cடைலக்கு அடைழத்துவருCாறு பணித்தார். அகத 
சCயம் தம் Cடைனவிடைய நான்கு ககால் அ]விற்குக் குடைறவாக அணுகக்கூடாது என்றும் எச்சரித்தார். 
கலாபா முத்திடைரயும், திரணதூCாக்கினியும், வெவள்]ம் வெபருக்வெகடுத் கதாடும் டைவடைகடையக் கடக்க 
கநரிட்டகபாது, அவள் வெவள்]த்தால் அடித்துச் வெசல்லாதிருக்கத் தம் டைகக்ககாடைல நீட்டி அடைதப் பற்றிக்
வெகாள்ளுCாறு கவாபா முத்திடைரயிடம் கூறினார். அவ்வாகற ஆற்டைறக் கடக்கும் கபாது, வெவள்]ப் 
வெபருக்கு மிகுதியால் ககாலில், ஒரு ககால் அ]கவ இடைட வெவளி இருக்க கநரிட்டது. அவ்வடைகயில் 
திரணதூCாக்கினி ஆசிரியரின் தடைடயுத்தரடைவ மீறிவிட்டார். கடுஞ்சினம் உடைடய ஆசிரியர், இடைதக் 
ககள்வியுற்றுதும், 'நீங்கள் இருவரும் சுவர்க்கம் புகக் கடவீர் அல்லராக" எனச் சாபம் இட்டார். அது 
ககட்ட Cாணவரும் "நாங்கள் வெசய்யாத பிடைழக்கு எங்கடை]ச் சபித்த நீயும் சுவர்க்கம் புகக் கடவீர் 
அல்லராக" என எதிர்ச்சாபம் இட்டார். வெதால்காப்பியம் இருக்க அகதக்தியம் அழிந்துவிட்டடைத வி]க்க 
இக்கடைத கூறப்பட்டது கபாலும்.
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13. Cக்கள் வாழ்க்டைக கி.பி. முதல் ஐந்நூறு ஆண்டுகள்

பழந்தமிழர் முடைற இன்னமும் வலுவாக நடைடவெபற்றது

தங்களிடைடகய பிராCணர்கள் வாழத் வெதாடங்கிவிட்ட நிடைலயிலும், அகத்தியனாரும், 
வெதால்காப்பியனாரும் ஆரிய நாகரீகத்டைதத் தமிழ் நாட்டில் புகுத்த முயற்சி கCற்வெகாண்டுவிட்ட 
நிடைலயிலும், Cக்களில் வெபரும்பகுதியினர், ஆரிய நாகரீகம், தங்களிடைடகய இடம் வெபறாதது கபாலகவ 
வாழலாயினர். பழங்காலத்தில், தங்கள் மூதாடைதயர் வாழ்ந்த அகத முடைறயில் வாழ்ந்தனர்; காதல் 
வெகாண்டனர். அவர்களின் வெதாழில்கள், பழக்க வழக்கங்கள், நம்பிக்டைககள் ஆகியவற்றில், 
முன்கனார்கடை]க் கண்மூடிப் பின்பற்றினர். அதாவது, அடைவ சிறிதும் Cாறுபடகவயில்டைல. கீகழ 
வெகாடுத்திருக்கும் எடுத்துக் காட்டுக்கள், கிறித்துவ ஆண்டு பிறப்பதற்கு முந்திய, எளிய சிற்றூர் 
வாழ்க்டைக என்படைத உணர்ந்து வெகாள்]ப் படிப்பவர்க்கு துடைண நிற்கம். சில நூற்றாண்டுகள் கழித்துச், 
சCஸ்கிருதக் கற்படைனப் பாடல்கள், தமிழர் அறிடைவ அடிடைC வெகாண்டு, அவர்களின், அழகிய 
இயற்டைககயாடிடையந்த இனிய பாடல்கடை] அழிக்கத் தடைலப்பட்டகபாது டைகவிட்டுவிட்ட தங்கடை]ச் 
சூழ உள்] எளிய இயற்டைககயாடிடையந்த இனிய பாடல்கடை] அழிக்கத் தடைலப்பட்டகபாது டைகவிட்டு 
விட்ட தங்கடை]ச் சூழ உள்] எளிய இயற்டைகக் காட்சிகளிலிருந்கத தம் அகத்தூண்டு தடைலத், தாம் 
வெபற்றிருந்த அந்நிடைலடையச் சCஸ்கிருத நாகரீகத்கதாடு வெதாடர்பு வெகாண்டுவிட்ட அந்நிடைலயிலும் 
தமிழ்ப் பாடல்கள் வெபற்று வந்தன என்படைதயும் அடைவ உணர்த்தும்.

Cடைல நாட்டில் உணவு உற்பத்தி

Cக்களின் முக்கியத் வெதாழில், உணவு உற்பத்தி. அது பல இடங்களில் வி]க்கப்பட்டு]து. “கவங்டைக 
Cரங்கள் நிடைறந்த, வெவப்பம் மிக்க சிவந்த கCட்டு நிலத்தில், கார் காலத்துப் வெபருCடைழயால் 
ஈரப்பக்குவப்பட்ட நிலத்டைதக், கீழ்Cண் கCல்Cண்ணாகி நன்கு புழுதிபடுCாறு பலசால் உழுது, 
விடைதத்து, முடை]த்து இ]ம்பயிராக இருக்கும் கபாது, காற்று உள் நுடைழய வழி வெசய்யவும், 
வருத்தமின்றிக் கடை] அகற்றவும், பயிர் நன்கு தடைழப்பதற்கு இடம் தருCாறு, நிலத்து இறுக்கத்டைத 
வெநகிழ்விக்கவும் தாளி அடித்து, அது வெசய்ததன் பயனாய், பயிர் நன்கு வெசழித்து வ]ர்ந்திருக்கும் கபாது 
கடை] அகற்றிவிடகவ இடைலகள் தடைழத்துப் வெபருகி, அண்டைCயில் முட்டைட இட்ட வெபண்Cயிலின் 
அழகிய கதாடைக கபாலும் கதாற்றம் வாய்ந்த கரிய தண்டுகள் நீண்டு, ஒரு கசரக் கதிர்விட்டு, கதிர்களின் 
அடியிலும், நுனியிலும் உள்] Cணிகள் ஒருகசர முற்றிக் காய்த்த வரடைக அறுக்கவும், திடைனடையக் 
வெகாய்யவும், எள் கறுத்து எள்ளினங்காய் முற்றவும், வ]Cான வெகாடிகளில் வெவள்]வடைரக் வெகாத்து, 
வெகாய்யும் நிடைல எய்த, நிலத்தில் புடைதத்துப் புளிப்கபறப் பண்ணிய Cதுடைவப் புல் கவய்ந்த சிறிய 
குடிடைசகளில் அடைனவர்க்கும் வழங்க, வெகாதிக்கும் நறு வெநய்யில் வறுகடடைல துள்], கசாறு ஆக்கி 
முடிக்கும் அரிய காட்சி ஒரு பாட்டில் வி]க்கப்பட்டு]து.

"வெவப்புள் விடை]ந்த கவங்டைகச் வெசஞ்சுவல் 
கார்ப்வெபயல் கலித்த வெபரும்பாட்டு ஈரத்துப் 
பூழி Cயங்கப் பல உழுது, வித்திப், 
பல்லி ஆடிய, பல்கிடை]ச் வெசவ்விக் 
கடை]கால் கழாலின், கதாள்வெதாலிபு நந்தி, 
வெபண்Cயில் புனிற்றுப் வெபடைட கடுப்ப நீடிக், 
கருந்தாள் கபாகி, ஒருங்கு பீள் விரிந்து, 
கீழும் கCலும் எஞ்சாடைCப் பலகாய்த்து, 
வாலிதின் விடை]ந்த புதுவரகு அரியத் 
திடைன வெகாய்யாக், கவ்டைவ கறுப்ப, அவடைரக் 
வெகாழுங்வெகாடி வி]ரிக்காய் ககாட்பத Cாசு, 
நிலம் புடைதப், பழுனிய Cட்டின் கதறல் 
புல்கவய் குரம்டைபக் குடிவெதாறும் பகர்ந்து, 
நறுவெநய்க் கடடைல இடைசப்பச் கசாறு அட்டு"
                                புறம் : 120 : 1-74

103



Cடைலநாட்டில், உழுது உணவுப் வெபாருட்கடை] உற்பத்தி வெசய்ய கவண்டிய, இன்றியடைCயாத ஒன்று 
அன்று. உழுவது கவண்டாகத, உணவுப் வெபாருள் கிடைடக்கும் நிடைல கீழ்வரும் , பாக்களில் 
வி]க்கப்பட்டு]து. “உழுவர் உழுது விடை]விக்க” கவண்டாCல், தாகC விடை]யும் உணவுப் 
வெபாருட்கள் நான்கு உ].. முதலாவது, சின்னஞ்சிறு இடைலகடை]க் வெகாண்ட மூங்கில் வெநல், 
இரண்டாவது, பலா, இனிய சுடைவயுடைடக் கனிகடை]க் காய்த்துத் வெதாங்கவிடும். மூன்றாவது, வெகாழு 
வெகாழு என வ]ர்ந்திருக்கம், வள்ளிக் வெகாடி, கிழங்குகடை] Cண்ணுள் விட்டிருக்கும்; நான்காவது, 
அழகிய நிறம் வாய்ந்த, குரங்குகள் பாய, Cடைலகள், தன்னிடைட கட்டப்பட்டிருக்கும் அடைடகளிலிருந்து 
கதடைனச் வெசாரியும்”

"உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைடத்கத; 
ஒன்கற, சிறியிடைல வெவதிரின் வெநல்விடை] யும்கC; 
இரண்கட தீஞ்சுடைவப் பலவின் பழம் ஊழ்க் கும்கC; 
மூன்கற, வெகாழுங்வெகாடி வள்ளிக் கிழங்கு வீழ்க்கும்கC; 
நான்கக, அணிநிற ஓரி பாய்தலின் மீதழிந்து 
திணிவெநடும் குன்றம் கதன் வெசாரி யும்கC”..
                           புறம் : 109 : 3-8

"கிடை]கள் கதாறும், Cடைல முகடுகள் கதாறும் கதனடைடகள் கட்டப்பட்டுத் வெதாங்க, பலா முதலாம் 
Cரங்களில் பழங்கள் குடைலகுடைலயாகத் வெதாங்க, Cடைலகளிலிருந்து அருவிகள் Cாடைல கபால் 
உருண்கடாடி வர, வெகால்டைலகள் . கதாறும் வரகு, சாடைC, திடைனகபாலும் பதினாறுவடைகக் கூலங்கள் 
வெபருகிவிடை]ய, இம்Cடைலநாடு, எக்காலத்தும் வெபருவ]ம் உடைடயது என, அதன்கண் பல்லாண்டு 
வாழ்ந்து, அடைதப் பிரிந்து கபாக கநர்ந்தகபாது வியந்து பாராட்டும் வெபருடைCயுடைடயது”..

“பிரசம் தூங்கப், வெபரும்பழம் துணர 
வடைர வெவள் ]ருவி, Cாடைலயின் இழிதரக், 
கூலம் எல்லாம் புலம்புக, நாளும் 
Cல்லற்று அம்C இம்Cடைலவெகழு வெவற்புஎனப்

பிரிந்கதார் இரங்கும் வெபருங்கல் நாடு"
                 - நற்றிடைண : 93: 1-5

கவடன் வாழ்க்டைக

Cடைல நாட்டு வழியில், இருளில் வருவதால் கநரும் இடைடயூறுகளுக்கு ஆ]ாகும் வடைகயில் இரவில் 
வாரற்க என்று, ஓரி]ம் வெபண், தன் காதலனுக்கு எடுத்துக் கூறும் அறிவுடைரயிடைன நிடைனவூட்டும் 
வடைகயில், கவடன் ஒருவன் வாழ்க்டைகயில் இடம் வெபறும் பல்கவறு நிகழ்ச்சிகடை], ஒரு புலவர் 
வி]க்கியுள்]ார். "சிலிர்த்து நிற்கும் Cயிர்கள் அடங்கிய கழுத்திடைன உடைடய ஆண்பன்றி, உணவின்டைC 
யால் கதாலாய்வற்றி இடை]த்துவிட்ட வெபண் பன்றியுடன் வெசன்று, முற்ற வ]ர்ந்து திடைனக் கதிர்கடை] 
அ]வின்றித் - தின்று அழித்துவிட்டது கண்ட கானவன், Cடைலவழியில், வெசல்லுதற்கு அரிய புடைழ 
அருகக பதுங்கியிருந்து, அம்பு. எய்து வெகான்ற, வெவள்ளிய வெகாம்புகடை]க் வெகாண்ட அந்த ஆண் 
பன்றிடைய அணி வெசய்து வெகாண்ட கரிய கூந்தடைல உடைடய அவன் Cடைனவி, அறுத்துத், தன் சுற்றத்தார் 
வீடுகளுக்வெகல்லாம் வெசன்று பகுத்துக் வெகாடுக்கும் உயர்ந்த Cடைல நாட்டுக்கு உரிய தடைலவகன 
கடுஞ்சினம் வெகாண்ட களிற்றியாடைன, புலியின் வருடைகடைய எதிர்கநாக்கிக் காத்து நிற்கும் இரவில், நீ 
இங்கு வருதடைல, நீ அஞ்சுகின்றாயல்டைல; ஆனால், நான் வெபரிதும் அஞ்சுகின்கறன்; ஆககவ, பாம்பு 
அடங்கியிருக்கும், ஈரம்பட்ட புற்டைறக் கரடிக் கூட்டம் கார்கCகம் கபாலச் சூழ்ந்து வெகாண்டு, பறித்து 
எடுக்கும், Cடைலயகத்துச் சிறுவழியில் இனி வாராகத"

"பிணர்ச்சுவல் பன்றி, கதால்முடைலப் பிணவெவாடு 
கடைணக்கால் ஏனல் டைகம்மிகக் கவர்தலின், 
கல்லதர் அருப்புடைழ அல்கிக், கானவன் 
வில்லில் தந்த வெவண்ககாட்டு ஏற்டைறப் 
புடைனயிரும் கதுப்பின் Cடைனகயாள், வெதாண்டிக் 
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குடிமுடைற பகுக்கும் வெநடுCடைல நாட! 
உரவுச்சின கவழம், உறுபுலி பார்க்கும்

இரவின் அஞ்சாய்; அஞ்சுவல்; அரவின் 
ஈரடை]ப் புற்றம் காவெரன முற்றி, 
இடைரகதர் எண்கு இனம் அகழும் 
வடைரகசர் சிறுவெநறி, வாரா தீகC;”
                    - நற்றிடைண : 336

ஆற்றுப்பள்]த்தாக்கில்

ஆற்றுப் பள்]த்தாக்கு நிலத்தில் எழுந்த ஒரு பாடல்:

"வெபாய்டைகயின் மீன் கதர்ந்துண்ட நாடைரகள், வெநற்கதிர்ப்பு கபாரில் வெசன்று உறங்கும். வெநய்தல் 
வருC]வு வ]த்தால் அழகு வெபற்ற வயலில், வெநல் அறுவடைட வெசய்யும் உழவர், முடைக அவிழ்ந்து 
Cலர்ந்த இதழ்கடை]யுடைடய ஆம்பலின் அகன்ற இடைலயாலான வெதான்டைனயில், Cதுவுண்டு, வெதளிந்த 
கடலடைல எழுப்பும் சீரான ஒலிகளின் தா]த்திற்கு ஏற்ப ஆடி Cகிழும், நன்வெசய் வ]மிக்க நாட்டிற்கு 
உரிய கவந்கத பழம் : உண்ணுவான் விரும்பி, ஆகாயத்தில் உயரப் பறந்து, Cடைலக் குடைககள் 
எதிவெராலிக்கப் கபகராலி எழுப்பியவாகற வெசன்று, ஆங்குள்] பழCரங்கள், பருவம் கழிந்து கபாகக், 
காய்ப்பு Cாறிவிட்டது கண்டு ஏCாந்து, வருந்தி, வறிகத மீளும் பறவடைகடை]ப் கபால, வருவார்க்கு 
வடைரயாது வழங்குவன் என்ற உன் புகழ்துரத்த வந்து, உன் புகழ்பாடும் நான், வறிகத மீ]க் கடவகனா ?”

"வெபாய்டைக நாடைர, கபார்வில் கசக்கும் 
வெநய்தலம் கழனி வெநல்லரி வெதாழுவர் 
கூம்புவிடு வெCன்பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் 
அகலடைட அரியல் Cாந்தித் வெதண்கடல் 
படுதிடைர இன்சீர்ப் பாணி தூங்கும் 
வெCன்புல டைவப்பின் நன்னாட்டுப் வெபாருன! 
பல்கனி நடைசஇ, அல்கு விசும்பு உகந்து, 
வெபருCடைல விடரகம் சிலம்ப முன்னிப், 
பழனுடைடப் வெபருCரம் தீர்ந்வெதனக், டைகயற்றுப் 
வெபறாது வெபயரும் புள்ளினம் கபால, 
நின் நடைசதர வந்து, நின் இடைசநுவல் பரிசிகலன்

வறுவிகயன் வெபயர்ககா?"
                (புறம் : 209 :1-12)

ஒரு வெதாழில் நடைடவெபறும் நிலத்தின் வெபாதுவான குறிக்ககாள்களும், மிகமிக எளிய நிகழ்ச்சிகளும், 
தமிழ்நாட்டுப் புலவர்களிடமிருந்து, அப்புலவர்கள், பிற்காலச் சCஸ்கிருத இலக்கியக் கற்படைனப் 
பாடல்களின் வெசல்வாக் கின் அழுத்தCான பிடியுள் சிக்கிக் வெகாள்வதற்கு முன்னர், நன்மிக இனிய 
பாடல்கடை]ப் வெபற்றிருந்தன. இவ்வாறு பாடுகிறது ஒரு பாட்டு:

"Cடைட அடைடத்திருந்த பல்லாற்றானும் Cாண்புற்ற கு]த்து நீர், Cடைடதிறந்துவிட்ட வழி, 
அக்கு]த்தினின்றும், அந்நீகராடு புறம் கபாந்து, கால்வாடைய அடைடந்து, வெசன்று திரும்பிய, வெபரிய 
வெகாம்பிடைனயுடைடய வாடை]மீன், அக்கால்வாயிலிருந்து, கசறுபட்டுக் கிடக்கும் வயலுள் புகுந்து ஓடி, 
ஆங்கு உழுதுவெகாண்டிருக்கும் எருடைCக் கடாக்களின் காற்கசறுபட்ட புள்ளிகடை]யுடைடய 
கCற்புறத்கதாடு, நிலத்டைதச் கசறுபட CாறிCாறி உழும் உழவர்களின் டைகக் ககாலுக்கும் அஞ்சாது 
வெசருக்குற்று, கசற்றின் கCல் வரப்பு ஓரCாககவ ஓடி, கCற்வெகாண்டு கபாகCாட்டாது தடைடயுற்றுப் 
கபாய், அவ்வரப் படியிகலகய புர]த் வெதாடங்கும்.

"Cாண் வெபருங்கு]ம் Cடைடநீர் விட்வெடனக் , 
கால் அடைணந்து எதிரிய கடைணக்ககாட்டு வாடை], 
அள்]ல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடிப் 
பகடுகசறு உடைதத்த புள்ளிவெவண் புறத்துச் 
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வெசஞ்சால் உழவர் ககால்புடைட Cதரிப் 
டைபங்கால் வெசறுவின் அடைணமுதல் புரளும்
                  நற்றிடைண : 340 8-8

ஆற்றுப் பள்]த்தாக்கு வாழ்க்டைகமுடைற பற்றிய இன்வெனாரு வெசய்யுள் இகதா: "வெசந்வெநருப்பு வெகாழுந்து 
விட்டு எரிவது கபான்ற வெசந்தாCடைர Cலர்களின் இடைடயிடைடகய, கதிர் முற்றிய வெசந்வெநல்லின் தாடை] 
அரிந்து அரி அரியாகப் கபாட்டுப் பணி முடிந்த உழவர், தங்களுக்குக் குடங்கடை]க் வெகாண்டுவரும் 
வண்டி, கசற்றில் ஆழ்ந்துவிடின், அதுகபாக்கச் சிறந்த கரும்புத்தடிகடை] அடுக்கி இடைட வெயடுக்கும், 
பாயும் புனலால் வ]ம்மிக்க ஊரின் தடைலவகன! வெநற்வெபாரிகள் கபாலும், புன்கம்பூ Cலர்கள் உதிர்ந்து 
கிடக்கும் அகன்ற நீர்த்துடைறகள் அழகு வெபற , ஒளிவீசும் வெநற்றியும், நல்Cணம் மிக்க Cலர்கள் சூடிய, 
காண்பதற்கு இனிடைC தரும் திரண்ட கூந்தலும், Cாவடுக்கள் கபாலும் கண்களும், Cார்பில் அடைசயும் 
முத்துச் சரமும், இவற்றால் பூம் நுண்ணிய அழகும் உடைடயாக]ார் இ]ம் பரத்டைதவெயாடு, இடைடயறாது 
ஓடிக்வெகாண்கட இருக்கும் புனலில், கநற்று விடை]யாடி Cகிழ்ந்தடைன என்று ஊரார் பலரும் கூறுவர். 
ஆககவ, உறுதியாக, நீ, நாணம் இழந்தவகன”.

"எரி அடைசந்தன்டைன தாCடைர இடைடயிடைட 
அரிந்துகால் குவித்த வெசந்வெநல் லிடைனஞர், 
கள் வெகாண்டு Cறுகும் சாகாடு அ]ற்றுரின், 
ஆய்கரும்பு அடுக்கம் பாய்புனல் ஊர: 
வெபரிய, நாணிடைல Cன்ற; வெபாரி எனப் 
புன்கு அவிழ் அகன்றுடைறப் வெபாலிய, ஒன்துதல், 
நறுCலர்க் காண்வரும் குறும்பல் கூந்தல், 
Cாடைழகநாக்கின், காழ் இயல் வனமுடைல 
எஃகுடைட எழில்நலத்து ஒருத்தி வெயாடு, வெநருடைந 
டைவகுபுனல் அயர்ந்தடைன”.
                   அகம் : 116 : 1-10

கடற்கடைர நிலப்பரப்பில்

கடற்கடைர நிலப்பரப்பாம் வெநய்தல் நிலத்தின் முக்கியத் வெதாழில், மீன்பிடித்தல், அத்வெதாழில், பாடல் 
புடைனயும் தம் புலடைCக்கு ஏலா இழிவுடைடப் வெபாரு]ாம் என்று புலவர் கருத வில்டைல , ‘'கதிரிட்டு 
முறுக்கித் திருத்தCாகச் வெசய்யப்பட்ட வலிய கயிற்றால் பின்னப்பட்ட “ வெபரிய வெபரிய மீன்பிடி 
வடைலகடை], இடிகபால் முழங்கும் அடைலகள் ஓயாக் கடலில் இரும்வெபாருட்டு, அவ்வடைலகள் நிடைறய 
ஏற்றப்பட்ட கதாணிடையப் பாகர்க]ால் பிணித்துக் வெகாண்டு வெசல்லப்படும். அடக்குதற்கு சுரிய 
களிற்டைறப் கபாலப், பரதவர் வெசலுத்துவர் Cலர்கள் உதிர்ந்து கிடக்கும் புதுCணல் பரந்த 
கானற்கசாடைலயில், புன்டைன, தன் நுண்ணிய Cகரந்தப் வெபாடிகடை]; ஓயாது வீசிக் வெகாண்கடயிருக்கும். 
கீழ்க் காற்று வந்து கCாதுந்கதாறும், நாடைரகளின் வெவண்ணிற முதுகில் தூவித் தூர்க்கும் வெதளிந்த 
கடற்கடைரக்கண் நிற்கும் கண்டல் Cரங்கடை] கவலியாகக் வெகாண்ட ஊர்"

"வடிக்கதிர் திரித்த வன்ஞாண் வெபருவடைல 
இடிக்குரல் புணரிப் வெபௌவத்து இடுCார், 
நிடைறயப் வெபய்த அம்பி, காகழார் 
சிடைறயரும் களிற்றின், பரதவர் ஒய்யும் 
கபாதவிழ், புதுCணல் கானல் புன்டைனநுண் தாது 
வெகாண்டல் அடைசவளி தூக்கு வெதாறும், குருகின் 
வெவண்புறம் ஓசிய வார்க்கம், வெதண்கடல் கண்டல் கவலிய உர்".
                                  - நற்றிடைண : 74 : 1-4 : 6-10

பின்வரும் அழகிய வெசய்யுளில், ஒரு மீனவப் வெபண் தன் உறவினர், விடைரந்து வீடு திரும்பCாட்டார் 
என்படைதக் கூறித், தன் காதலடைனத் தன் Cடைனயில் இரவு தங்கிச் வெசல்லுCாறு அடைழக்கிறாள். 
"கீழ்க்கடலிலிருந்து எழுந்து, நல்ல வெசந்நிறக் கதிர்கடை]ப் பரப்பிப் பகற்வெபாழுடைத ஒளிCயCாக்கிவிட்ட
ஞாயிறு கCற்கு Cடைலயில் Cடைறந்துவிடும், துன்பத்டைதத் தூது கபால் முன்கபாக்கிப் பின்னர் வந்து 
தங்கிவிட்ட துயர்தரு Cாடைலப் வெபாழுடைத, ஒளிவீசும் வடை] அணிந்த Cகளிர் தத்தம் Cாளிடைககளில், 
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எதிர்வெகாண்டு வரகவற்க, மீன் வெகாழுப்டைப உருக்கி எடுத்த வெநய்வார்த்து ஏற்றிய ஒளிவி]க்குகளின் 
கபவெராளி வீசும் நீல நிறக்கடலில் எழும் அடைலகள் கCாதும் கடைரயிடத்கத உள்], ஆரவாரப் கபவெராலி 
எப்கபாதும் ஒலித்துக் வெகாண்கட இருக்கும் எம் பாக்கத்தில் இன்று இருந்து, எம்Cடைனயில் எம்கCாடு 
தங்கியிருப்பின், உனக்கு ஏகதனும் குறடைபாடு உ]தாகCா? சிவந்த நூலால், வடை]த்து வடை]த்து 
முடியிட்டுச் வெசய்த அழகிய வடைல ககடுற்றுப் கபாCாறு அறுத்துக் வெகாண்டு ஓடிவிட்ட, எதிர்ப்படும் 
எடைதயும் வெகால்லவல்ல சுறாமீடைனத் தம் வல்லடைCவெயல்லாம் காட்டி, அகப்படுத்திக் வெகாள்]ாது எம் 
சுற்றத்தார் வறிகத வருவார் அல்லர். ஆககவ தங்கிச் வெசன்கCா"

"குணகடல் இவர்ந்து குரூஉக்கதிர் பரப்பிப் 
பகல்வெகழு வெசல்வன் குடCடைல Cடைறயப் 
புலம்புவந்து இறுத்த புன்கண் Cாடைல 
இலங்குவடை] Cகளிர் வியன்நகர் அயர, 
மீன்நிணம் வெதாகுத்த ஊன் வெநய் ஒண்சுடர், 
நீல்நிறப் பரப்பில் தயங்குதிடைர உடைதப்பக் 
கடைரகசர்பு இருந்த கல்என் பாக்கத்து 
இன்று நீ இவடைண ஆகி, எம்வெCாடு 
தங்கின் எவகனா? வெதய்ய; வெசங்கால் 
வெகாடுமுடி அவ்வடைல பரியப் கபாகிய 
ககாட் சுறாக் குறித்த முன்வெபாடு 
கவட்டம் வாயாது எCர் வா ரலகர”
                      நற்றிடைண : 215

வெநய்தல் நிலத்து Cக்களின் வாழ்க்டைக வாய்ப்புகள், ஒரு பாட்டில் வி]க்கப்பட்டுள்]ன. "வெநல்டைல 
அறுவடைட வெசய்யும் வெபரிய உழவர், வெசங்கதிர் பரப்பிக் காயும் ஞாயிற்றின் வெவயில் வெவப்பம் 
தாங்கCாட்டாத கபாது, வெதளிந்த கடல் நீரில் பாய்ந்து கடை] தீர்வர். திண்ணிய மீன்பிடி படகாம் திமிடைல 
உடைடய வலிய பரதவர், உண்டார்க்கு உரம் ஊட்டும் Cதுவுண்டு, இனிய குரடைவக் கூத்தின் தா]த்திற்கு 
ஏற்ப ஆடித் திடை]ப்பர். கடல் அடைலகள் தூவும் தூவலால் தடைழத்து வ]ர்ந்து புன்டைனயின் கதன் 
நிடைறந்த Cலர்க]ால் ஆன Cாடைல அணிந்த ஆடவர், ஒளிவீசும் வடை] அணிந்த Cகளிர்க்கு நீராடலில் 
வலக்டைக வெகாடுத்து உதவுவர், வண்டுகள் வந்து வெCாய்க்க் Cலர்ந்த, குளிர்ந்த நறுCணகC நாறிக் 
வெகாண்டிருக்கும் கானலில் தடைழத்திருக்கும் கடல் முள்ளி Cாடைல அணிந்த வடை] அணிந்த Cகளிர், 
வான]ாவ வ]ர்ந்திருக்கும் படைனயின் நுங்கின் இனிய நீரும், வெபாதிவுற வ]ர்ந்திருக்கும் 
கரும்பின் 225 Cக்கள் வாழ்க்டைக .... சாறும், Cணல் கCட்டில் நிற்கும் வெதன்டைனயின் இனிய இ]நீரும் 
ஆகிய மூன்று நீடைரயும் கலந்து குடித்துவிட்டு, Cடைழநீர், ஆற்றுநீர், ஊற்று நீர் என்ற முந்நீராம் கடல் நீரில் 
பாய்ந்து ஆடுவர்".

"வெநல் அரியும் இருந்வெதாழுவர், 
வெசஞ்ஞாயிற்று வெவயில் முடைனயின், 
வெதண்கடல் திடைர மிடைசப் பாயுந்து, 
திண்திமில் வன் பரதவர் 
வெவப்புடைடய Cட்டும் உண்டு 
தண்குரடைவச் சீர்தூங்குந்து! 
தூவல் கலித்த கதம்பாய் புன்டைன 
வெCல் இணர்க் கண்ணி மிடைலந்த டைCந்தர், 
எல்வடை] Cகளிர் தடைலக்டைக தரூஉந்து, 
வண்டுபட Cலர்ந்த தண்நறும் கானல் 
முண்டகக் ககாடைத ஒண்வெதாடி Cகளிர் 
இரும்படைனயின் குறும்டைபநீரும், 
பூங்கரும்பின் தீஞ்சாறும், 
ஒங்கு Cணல் குவவுத்தாடைழத் 
தீநீகராடு உடன் விராஅய் 
முந்நீர் உண்டு. முந்நீர் பாயும்"
                    -புறம் : 24:1-16
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("முந்நீர் உண்டு - (படைன நுங்கின் நீர், கரும்பின் சாறு, வெவங்கின் இ]நீர் - ) முந்நீர் (ஆற்றுநீர், ஊற்றுநீர், 
Cடைழ நீர்) பாயும்" என்ற வரியில் அழகிய வெசால்கலாவியம் அடைCந்திருப்பது காண்க)

தடைலவடைன, ஓர் இரவு தங்கித் தடைலவிக்கு ஆறுதல் அளிக்குCாறு கதாழி வற்புறுத்தும் ஒரு வெசய்யுள், 
வெநய்தல் நிலத்து வாழ்க்டைக நிடைல, வாழ்க்டைக முடைறகள் பற்றிய Cற்வெறாரு காட்சிடையத் தருகிறது. மீன் 
உண்ணும் பசிய கால்கடை] உடைடய வெவண்ணிறக் வெகாக்குக் கூட்டம் வெசவ்கவள் முருகன் Cார்பில் 
கிடந்து ஒளிவிடும் வெவண் முத்தாரம் கபால, வெசவ்வானத்தில் எழுந்து வரிடைசயாக பறந்து. கபாCாறு, 
பகற்வெபாழுடைத வெCல்ல வெCல்லக் கழித்து விட்ட ஞாயிறு, கCற்கு Cடைலயில் வெசன்று Cடைறந்து 
விட்டான். மிக்க நாணத்டைதயும் வெCல்லிய சாயடைலயும் உடைடய சிறியவ]ாகிய இவக]ா, தன் சிறந்த 
அழகு வெகடுCாறு, உன் பிரிவுக்கு ஏங்கி, அழகிய குளிர்ந்த கண்கலங்க ஓயாது அழத் வெதாடங்கி விட்டாள்.
தடைலவ! அதனாலும், உப்பங்கழியில் உள்] சுறா மீன் குத்தியதால் புண்ணுற்ற கால்கடை]யுடைடய உன் 
ககாகவறு கழுடைத, நீர் நிடைறந்து கறுத்துத் கதான்றும் நீண்ட கழிடையக் கடக்கCாட்டாது வெCலிந்து 
விட்டது. ஆதலாலும், வலிய வில்கலந்தி உன் உடன் வரும் வீரர்கக]ாடு, இவ்விரவில் வெசல்லாது, 
இடை]ப்பாறி, படைனCரங்கள் ஓங்கி வ]ர்ந்திருக்கும் வெவண்Cணல் பரந்து கிடக்கும் கதாட்டங் களில், 
தன் துடைணடைய அடைழப்பான் கவண்டி, அன்றில் அகவும் அவ்விடத்தில், சின்னம் சிறு பூங்வெகாத்துக் 
கடை]யுடைடய வெநய்தல் வ]ர்ந்துகிடக்கும், உப்பங்கழி சூழ்ந்த எங்கள் நாட்டின் கண், நீ தங்கிச் 
வெசல்வாயாக; அவ்வாறு தங்கிச் வெசல்வதால் வருவவெதாரு ககடு ஏகதனும் உண்கடா?”

”வெநடுகவள் Cார்பின் ஆரம் கபாலச் , 
வெசவ்வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் 
டைபங்கால் வெகாக்கின் நிடைறபடைற உகப்ப 
எல்டைல டைபபயக் கழிப்பிக், குடவயின் 
கல் கசர்ந் தன்கற, பல்கதிர் ஞாயிறு; 
Cதவெரழில் Cடைழக்கண் கலுழ, இவக] 
வெபருநாண் அணித்த சிறுவெCன் சாயல் 
Cாண்நலம் சிடைதய, ஏங்கி ஆனாது. 
அழல்வெதாடங் கினக]; வெபரும்; அதனால் 
கழிச்சுறா எறிந்த புண்தாள் அத்திரி 
வெநடுநீர் இருங்கழிப் பரிவெCலிந்து அடைசஇ, 
வல்வில் இடை]யவெராடு எல்லிச் வெசல்லாது 
கசர்ந்தடைன வெசலிகன, சிடைதகுவது உண்கடா ? 
வெபண்டைண ஓங்கிய வெவண்Cணல் படப்டைப 
அன்றில் அக்வும் ஆங்கண், 
சிறுகுரல் வெநய்தல் எம்வெபருங்கழி நாகட”
                           அகம் : 120

Cணல் பரந்த பாடைலயில்

வறண்ட பாடைலயில், வாழ்க்டைக நிடைல மிகவும் கடினCாம்."தூய வெவள்டை] ஆடைடடைய விரித்து 
விட்டாற்கபால் கதான்றுCாறு வெவயில் விரிந்து காயும், ககாடைடப் பருவரம் நீண்ட Cடைலச்சாரலில், 
வெகாடிய பசியுடைடய வெசந்நாய், வாடிய Cடைரயாடைவக் வெகான்று கவண்டு Cட்டும் தின்று, விட்வெடாழித்த 
எஞ்சிய இடைறச்சி வெநடுந்வெதாடைலவில் உள்] - கவற்று நாட்டிலிருந்து, கடத்தற்கு அரிய அப்பாடைலடையக்
கடந்து வெசல்லும் வழிப் கபாகவார்க்கு உண்ணும் உணவாகும் வெகாடுடைC மிக்க, வெவப்பம் மிகுந்த அரிய 
வழி"

"முகில் விரித்தன வெவயில்அவிர் உருப்பின் 
என்றூழ் நீடிய குன்றத்துக் கவாஅன், 
ஒய்பசிச் வெசந்நாய், உயங்குCடைர வெதாடைலச்சி 
ஆரீந்தன ஒழிந்த மிச்சில், கசய்நாட்டு 
அரும்சுரம் வெசல்கவார்க்கு வல்சி ஆகும் 
வெவம்டைC ஆரிடைட
                 - நற்றிடைண : 43 : 1-6
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பாடைல, தனக்கக உரிய இனிய அழகிய காட்சிகடை]ப் வெபறாCலில்டைல. "வடை]ந்த சிறகிடைன உடைடய 
பறவடைகளின் உள்]ங்கால் சுவடுகள் வரிடைச வரிடைசயாகப் வெபாருந்திய, நீர்வற்றிய இடங்கள் கதாறும் 
வெCல்லிய நுண்Cணல் படிந்து கிடக்க, வெCல்வெலன வீசும் வாடைடக்காற்று வறண்டு. கCாதியதால், 
கரும்பின் வெவண்ணிறப் பூ, புதல் கதாறும் ஒரு கசர விரிந்து, அரசனுக்கு வீசப்படும் கவரி கபால் ஆடி 
அழகு வெசய்ய, வெகாண்டல் வெகாண்டலான கCகங்கள் நீங்கிச் வெசல்வதால், Cாறி Cாறிக் கண் விழித்துக் 
காட்டுவதுகபால், ஞாயிறு கதான்றித் கதான்றி Cடைறய, பகற்காலம் கழிய, Cாடைலப் வெபாழுவெதாடு 
இராக்காலம் வந்து கசர்தலும், பனி விழுந்து கால் வெகாள்ளும்".

"வெகாடும் சிடைற 
உள்]டி வெபாறித்த வரியுடைடத் தடைலய 
நீர் அழி Cருங்கின் ஈரயிர் கதான்ற

வ]ராவாடைட உ]ர்புநனி தீண்டலின், 
கவழ வெவண்பூ விரிவான பலவுடன் 
கவந்துவீசு கவரியின் பூம்புதல் அணிய, 
Cடைழகழி விசும்பின் Cாறி ஞாயிறு 
விழித்து இடைCப்பதுகபால் வி]ங்குபு அடைறய 
எல்டைல கபாகிய வெபாழுதின் எல்உறப் 
பனிக்கால் வெகாண்ட டைபயுள் யாCம்”.
                - நற்றிடைண : 241 : 1-10

என்றாலும், Cக்கள் வெபருவாரியாக, அடைதக் கடந்து வெசல்ல கவண்டியிருந்தும், பாடைல, வெபரிதும் , 
பாழுற்கற இருந்தது. ‘'பாடைல வழிடையக் கடந்து வெசல்லும் Cக்கள், அறுத்துப்கபாட்ட பிரண்டைடக் 
வெகாடி, இடியால் தாக்குண்டு சிதறுண்ட பசிய பாம்பின் துண்டுகள் கபால வழியருகக வறிகத வீழ்ந்து 
கிடக்கும் அப்பாடைலக் காட்டில், உப்பு வணிகர் கூட்டம் விட்டுப் கபான கல் அடுப்பில், வலிய 
வில்டைலயுடைடய ஆறடைல கள்வர், ஊடைன, Cணம் உண்டாகப் புழுக்கி உண்பர்”,

“ஆறுவெசல் Cாக்கள் அறுத்த பிரண்டைட 
ஏறுவெபறு பாம்பின் டைபந்துணி கடுப்ப 
வெநறி அயல் திரங்கும் அத்தம், வெவறிவெகா] 
உCண்சாத்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின் 
கநான்சிடைல Cழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும்”.
                           அகம் : 179 : 5-9.

ஆடுCாடுகளின் கCய்புலCாம் முல்டைல நிலம்

வாழ்வதற்கு நன்மிக இனிய இடம் முல்டைல . "Cடைழ கால் இறங்கிப் வெபய்யும் Cடைழப் பருவத்துப், 
வெபருCடைழ வெபய்து ஓய்ந்த கடைடசி நா]ன்று, படைனநார் வெகாண்டு பல காலிட்டுப் பின்னிய வெCல்லிய 
உறி, பால்பாடைனகயாடு ஒரு டைகயில் வெதாங்க, தீக்கடைடககால் முதலாம் கருவிகடை] ஒரு கசர இட்டுச் 
சுருக்கிய கதால் டைபடையயும், Cடைழக்கு Cடைறப்பாகும் படைன ஓடைலயாலான குடைடடையயும் முதுகில் 
கட்டிக் வெகாண்டு, பால்விடைல கூறி விற்றுச் வெசல்லும் இடைடயன், கCய்புலத்தில், சிறுசிறு துளிக]ாக 
ஓயாது விழுந்து வெகாண்கட இருக்கும் Cடைழச்சாரல், தன் உடலின் ஒரு புறத்டைத நடைனத்துக் 
வெகாண்டிருப்பதும், வெபாருட்படுத்தாCல், டைகக்ககாடைல நிலத்தில் ஊன்றி, ஒரு காடைல அதன் கCல் 
டைவத்து, ஓய்வான நிடைலயில் நின்றவாகற , இதழ்கடை]க் குவித்து அவன் எழுப்பும் வீடை] ஒலிடையக் 
ககட்கம் ஆடுகள், பிறர்க்குரிய புலம் வெசன்று கCய்ந்துவிடாCல், அவ்வெவாலிக்கு Cயங்கி, அவடைனக்சூழ 
அடங்கி நிற்கும் அம்முல்டைல நிலத்தில், இரவு வெநடும் வெபாழுது ஆயினும் விருந்தினர் வந்துவிட்டால் 
Cகிழ்ந்து வரகவற்பவளும், கணவன் கூறிய வெசாற்பிடைழயாது இல் இருந்து நல்லறம் ஆற்றும் 
கற்புடைடயாளும், வெCல்லிய சாயலும் இ]டைC நலம் Cாறா அழகுடைடயாளும் ஆகிய இல்லத்தரசி 
வாழ்கின்ற வீடு உ]து."

"வான் இடுப்பு வெசாரிந்த வயங்குவெபயல் கடைடநாள் 
பாணி வெகாண்ட பல்கால் வெCல் உறி, 
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வெஞலிககால் கலப்டைப அதவெ]ாடு சுருக்கிப் 
பறிப்புறத்து இட்ட பால் வெநாடைட இடைடயன், 
நுண்பல் துவடைல ஒரு திறம் நடைனப்பத் 
தண்டுகால டைவத்த ஒடுங்குநிடைல, Cடிவிளி 
சிறுதடைலத் வெதாழுதி ஏCார்த்து அல்கும் 
புறவினதுகவ, வெபாய்யா யாணர் 
அல்லில் ஆயினம், விருந்துவரின் உவக்கும் 
முல்டைல சான்ற கற்பின்
வெCல்லியல் குறுCகள் உடைறவின் ஊகர."
                       நற்றிடைண : 142

முல்டைலயில் மிகவும் இன்பம் தரும் பருவம் இ]கவனில், "பருவவரவால் இடைலகவெ]ல்லாம் பழுத்து 
உதிர்ந்து கபான பிடவCரத்துக் கிடை]கவெ]ல்லாம் அரும்பலர்ந்து நிடைறந்து விட்டன; புதல்கள் கதாறும் 
படர்ந்து கிடக்கும் முல்டைலக் வெகாடிகள் பூத்துக்குலுங்கின ; வெகான்டைற Cரங்கள், வெபான் கபாலும் 
Cலர்கடை] ஈன்றன. காயாவின் சிறுசிறு கிடை]களில் நீலCணி கபாலும்" பன்Cலர்கள் நிடைறந்து 
விட்டன. இவற்றிற்வெகல்லாம் காரணCான கார்காலம் வெதாடங்கி விட்டது. வெபண்Cான், Cருண்டு 
Cருண்டு விழிக்கும் அழகிய கண்கடை] உடைடயவாய தன் குட்டிகக]ாடு க]ர்நிலம் கநாக்கி ஓடி 
விடகவ, அவற்றின்பால் வெகாண்ட ஆருாக்காதல் வெநஞ்கசாடு, அவற்டைறத் கதடி அடைலயும் ஆண்Cான் 
அகதா விடைரகிறது; காண்பாயாக.'’

"இடைலயில் பிடவம் ஈர்Cலர் அரும்பப், 
புதல் இவர் த]வம் பூங்வெகாடி அவிழப் 
வெபான் எனக் வெகான்டைற Cலர, Cணிஎனப் 
பன்Cலர்க் காயா குறுஞ்சிடைன கஞலக், 
கார் வெதாடங் கின்கற காடைல......
........................ 
கழிப் வெபயர் க]ரில் கபாகிய CடCான் 
விழிக்கண் கபடைதவெயாடு இனன் இருந்து ஓடக் 
காCர் வெநஞ்சவெCாடு அகலாத் 
கதடூஉ நின்ற இரடைல ஏகற” 
                 - நற்றிடைண : 1 - 15 : 6 - 10

ககட்க இனிப்பன, முல்டைலக்காட்டு ஒலிகள், “கதனடைடகள் கட்டப்வெபற்றிருக்கும் வெநடிய 
முடிகடை]யுடைடய Cடைலச்சாரலில் குவிந்த இடைலகடை] வெநருங்கக் வெகாண்ட முசுண்டைடயில், வானத்தில்
வி]ங்கும் மீன் கூட்டம் கபாலக் 'காட்சி தருCாறு, வெவண்ணிறப் பூக்கள் பூத்துக் குலுங்கும் நள்ளிரவின் 
நடுயாCத்தில், ஆட்டுக் குட்டிகடை], Cடைழ Cடைறக்கும் ஓடைலப் பாடைய முதுகில் வெகாண்டவாகற, ஒரு 
கசரக்வெகாண்டு காத்துக்கிடக்கும் இடைடயன், இனிய Cணம் கCழும் முல்டைல ‘ Cலர்கடை]த் கதான்றிப் 
பூக்கக]ாடு, வண்டுகள் வந்து வெCாய்க்குCாறு வெதாடுத்த Cாடைலடைய, அதினின்றும் நீர்த் துளிகள் ஓழுக, 
தடைலயில் அணிந்து வெகாண்டு, குளிர் கபாக்க, எழுப்பிய சிறு தீயில் தன் உள்]ங்டைககடை]க் காய 
டைவத்துக்வெகாண்கட, ஆட்டு Cறிகடை] விரட்டுவான் கவண்டி எழுப்பும் நீண்ட ஒலி, திடைனப்புனத்டைத 
அழிக்கவரும் சிறிய கண்கடை] உடைடய பன்றியின் வெபருங்கூட்டத்டைத விரட்டுவான் 
கவண்டி, அத்திடைனப் புனத்டைதக் காத்துகிடப்பார், அடைவ வருவது அறிந்து ஊதும், வெபரிய வெகாம்பின் 
ஓடைசவெயாடு கலந்து வந்து ஒலிக்கும் முல்டைலக்காட்டின் இடைடகய உள்] நாடு"

"கதம்படு சிCயப் பாங்கர்ப் பம்பிய 
குடைவயிடைல முசுண்டைட வெவண்பூக் குடைழய 
வான் எனப் பூத்த பானாள் கங்குல், 
Cறித்துரூஉத் வெதாகுத்த பருப்புற இடைடயன் 
தண்கCழ் முல்டைல, கதான்றிவெயாடு விடைரஇ 
வண்டுபடத் வெதாடுத்த நீர்வார் கண்ணியன், 
ஐதுபடு வெகாள்ளி அங்டைக காயக் 
குறுநரி உ]ம்பும் கார்இருள் வெநடு விளி, 
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சிறுதானி பன்றிப் வெபருநிடைர கடிய 
முடைதப்புனம் காவலர் நிடைனத்திருந்து ஊதும் 
கருங்ககாட்டு ஓடைசவெயாடு ஒருங்கு வந்து இடைசக்கும்".
                   அகம் : 94 :1 - 11

"வட்டவட்டக் கண்கடை]யும் கூரிய வாயலடைகயும் உடைடய வெபண் காக்டைக, இ]டைCயால் நடுங்கும் 
இறகுகடை]யுடைடய தன் குஞ்சுகடை] அடைனத்தவாகற தன் இனக் காக்டைககடை]யும் கூவி அடைழத்து, 
குறுகிய கால்கடை] நட்டுக்கட்டப் வெபற்று, உணவுப் வெபாருட்கடை] நிடைறயச் கசர்த்து டைவத்திருக்கும் 
Cடைனகளின் முன்புறத்தில் இட்டுடைவத்திருக்கும், கருடைணக் கிழங்கின் வெபாரிக்கறி வெயாடு கலந்த, 
வெசந்வெநல் அரிசியாலான வெவண்கசாற்றுத் திரடை]த் வெதய்வங்களுக்கு இடும் பலிவெயாடு கவர்ந்து 
உண்ணக் கூடியிருக்கும்"

"வெகாடுங்கண் காக்டைகக் கூர்வாய்ப்கபடைட, 
ஒருங்குசிடைறப் பிள்டை] தழீஇக் கிடை] பயிர்ந்து 
கருங்கண் கருடைணச் வெசந்வெநல் வெவண்கசாறு 
குருடைடப் பலிவெயாடு கவரிய, குறுங்கால் 
கூறுடைட நன்Cடைன குழுவின இருக்கும்"
                  - நற்றிடைண : 367 51 - 5

வெபாதுCக்களின் இவ்வாழ்க்டைக வி]க்கம் வறுடைCயில் வாடும் ஒரு வீட்டின் படப்பிடிப்கபாடு 
முடியும். கசாறு ஆக்குதல், அறகவ Cறந்து கபானடைCயால், கதய்வுறாது கட்டியது கட்டியபடிகய ககாடு 
உயர்ந்து நிற்கும் அடுப்பில், கா]ான்கள் பூத்துக் கிடக்க, உடடைல வாட்டும் பசியால் வருந்திப், பால் 
வறண்டு கபாககவ, கதால் வெCலிந்து, பால் வரும் துடை]யும் தூர்ந்து பயனற்றுப் கபான முடைலயில் வாய்
டைவத்துச் சுடைவக்குந்கதாறும், பால் வாராடைC கண்டு அழத் வெதாடங்கிவிடும் தன் Cகளின் முகத்டைதக் 
காணும்வெதாறும் நீரால் நிடைறந்துவிடும் கண்க]ாகிவிடும் Cடைனகயாள்'’.

"ஆடுநனி Cறந்த ககாடுஉயர் அடுப்பின் 
ஆம்பி பூப்பத் கதம்புபசி உழவாப் , 
பாஅல் இண்டைCயின் கதாகலாடு திரங்கி 
இல்லி தூர்ந்த வெபால்லா வறுமுடைல 
சுடைவத்வெதாறு அழுஉம் தன் Cகத்துமுகம் கநாக்கி 
நீவெராடு நிடைறந்த ஈரிதழ் Cடைழக்கண்என் 
Cடைனகயாள்"
               - புறம் : 164: 1-7

சிறுவெதாழில்கள்

இக்கால அ]வில், சிற்றூர்களில் இன்று காணப்படும் அத்தடைனத் வெதாழில்களும் வெசயல்பட கவண்டிய 
அ]வுக்கு, வாழ்க்டைகத்தரம் வெவகுவாக முன்கனறிவிட்டது. இத் வெதாழில் கள், புலவர்களுக்கு நல்ல 
உவடைCக]ாக உதவலாயின, ‘இரும் டைபப் பயன்படுத்திப் பல கருவிகடை] வடித்துக் வெகாடுக்கும் 
வெகால்லன் உடைலக்க]த்தில், காய்ச்சிய இரும்டைப விடைசத்து அடிக் கும் சம்Cட்டியின் அடிகடை]த் தாங்கி 
உருக்குடைலந்து கபாகாது நிற்கும் பட்டடைடக் கல்டைலப் படைகவரால் அழிவுற்றுப் கபாகா ஒரு வெபரு 
வீரனுக்கு உவடைC கூறியுள்]ார் ஒரு புலவர்”.

“இரும்புபயன் படுக்கும் கருங்டைகக் வெகால்லன் 
விடைசத்து எறி கூடவெCாடு வெபாரூஉம் 
உடைலக்கல் அன்ன வல்லா ]ன்கன”
               -புறம் : 170 : 15 - 17

Cருத நிலத்தில் கு]த்தின் அடைடகடைரயில் வ]ர்ந்திருக்கும், அரம் கபாலும் முட்கடை] உடைடய பிரம்புக் 
வெகாடி கபாலும் வெகாடிடைய உடைடய ஆம்பலின், நீர் குடைறய நீர் Cட்டத்துக்கு கCல் உயர்ந்து 
சுருண்டிருக்கும் இடைல, அடைசந்து அடைசந்து வரும் வாடைடக்காற்று வீசுந்வெதாறும், விரிந்து அடங்கும் 
காட்சிக்குக் வெகால்லன் உடைலக்க]த்தில் காற்று அடிக்க விடைசத்து இழுத்துவிடும் துருத்திடைய உவடைC 
காட்டியுள்]ார் ஒரு புலவர்"
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"'பழனப் வெபாய்டைக அடைடகடைரப் பிரம்பின் 
அரவாய் அன்ன அம்முள் வெநடுங்வெகாடி 
அருவி ஆம்பல் அகலடைட துடக்கி, 
அடைசவரல் வாடைட தூக்கலின், ஊதுடைல 
விடைசவாங்கு கதாலின் வீங்குபு வெஞகிழும்"
                    - அகம் : 96 : 3-7

தீ ஓங்கி எரிந்து அடங்கிய நிடைலயில், வெநய்யில் பக்குவப் பட்டு மிதக்கும் இடைறச்சித் துண்டுகளுக்குப் 
பருத்தி நூற்கும் வெபண், வெகாட்டைட நீக்கி அடித்துக்குவித்து டைவத்திருக்கும் பருத்திக் குவியல்கடை] 
உவடைCயாக்கியுள்]ார் ஒரு புலவர்,

"பருத்திப் வெபண்டின் பனுவல் அன்ன 
வெநருப்புச் சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு வெகாழும்குடைற".
                             -புறம் : 125 : 1-2

இரட்டைட இரட்டைடயாகக் கடைவத்த கதிர்கடை]க் குற்றிப் புடைடத்து எடுத்த வரகரிச்கசாற்டைறயும், 
கால்நடைடச் சாணங்க]ால் ஆன எரு குவிந்து கிடக்கும் வெதருவில், காலத்கத விடை]ந்திருக்கும் 
கவடை]யின் வெவண்பூக்கடை], வெவள்ளிய தயிரில் மிதக்க விட்டு ஆய்ச்சியர் ஆக்கிய புளிக் குழம்பயும் 
வயிறார உண்டு அவடைரக் காய்கடை]க் வெகாய்யும் வெதாழிலாளிடையப் படம்பிடித்துள்]ார் ஒரு புலவர்.

"கடைவக்கதிர் வரகின் அடைவப்புறு ஆக்கல், 
தாவெதரு Cறுகில் கபாவெதாடு வெபாதுளிய 
கவடை] வெவண்பூ வெவண்தயிர்க் வெகாளீஇ 
ஆய்Cகள் அட்ட அம்புளி மிதடைவ 
அவடைர வெகாய்யுநர் ஆர Cாந்தும்"
                    புறம் : 215 :1-5

காண்பவர் கருத்டைத ஈர்க்கும் தகுதியற்றதான இழி வெதாழிலும் புலவர்களின் கவியார்வத்டைதத் தணித்து 
விடவில்டைல. "ஊரில் விழாத் வெதாடங்கிவிட்டது. அப்கபாது படைற வெகாட்டுதல் கபாலும் பணி ஆற்ற 
கவண்டுவது அவன் , கடடைC. ஆககவ ஆங்கும் வெசல்ல கவண்டும். பிள்டை]ப் கபற்றிற்கு உரிய காலம். 
Cடைனவிக்கு வந்து விட்டது. அப்கபாது உடனிருந்து அவளுக்கு உதவ கவண்டுவதும் 
இன்றியடைCயாதது; ஆககவ, வீட்டிற்கும் வெசல்ல கவண்டும், இதற்கிடைடயில் ஞாயிறும் Cடைறயத் 
வெதாடங்கிவிட்டான். Cடைழ வெபய்யவும் வெதாடங்கிவிட்டது. இந்நிடைலயில் கட்டிலுக்குக் கயிறு பின்னும் 
வெதாழிற்கடடைC கCற்வெகாண்டு விட்ட அத்வெதாழிலாளி, அப்பணிடைய விடைரந்து முடித்து விட்டு 
கCற்கூறிய இருபணிகள் குறித்து விடைரயத் துடிக்கும் நிடைலயில், பின்னும் வார்ககாத்த அவன் டைக ஊசி 
விடைரயும் விடைரவிடைனச் வெசால்ல இயலாது. அவ்விடைரவிடைனத், தன்டைன வெவல்வார் யாகரனும் உ]கரல்
வருக என வஞ்சினம் கூறி வந்திருக்கும் கவற்றூர் வீரகனாடு கபாரிட்டு வெவல்லத் துடிக்கும், 
ஆத்திCாடைல அணிந்து, அவ்வூர் வீரனின் உள்] விடைரவிற்கு உவடைC காட்டியுள்]ார் ஒரு புலவர்”.

“சாறுதடைலக் வெகாண்வெடனப், வெபண்ஈற்று உற்வெறனப், 
பட்ட Cாரி, ஞான்ற ஞாயிற்றுக் 
கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் டைகயது 
கபாழ்தூண்டு ஊசியின் விடைரந்தன்று Cாகதா! 
ஊர்வெகா] வந்த வெபாருந்வெனாடு 
ஆர்புடைன வெதரியல் வெநடுந்தடைன கபாகர"
                        -புறம் : 82

ஊரில் நிகழ இருக்கும் விழாக்கடை] ஊர் Cக்களுக்கு அறிவிக்கும் அறிவிப்பா]ர்க]ாகப் பழங்காலத்தில்
குயவர்களும் பணிபுரிந்துள்]னர். "அரும்பு கட்டிய கதிர் கபால் கதான்றும், ஒளிவீசும் Cலர்கடை]க் 
வெகாத்துக் வெகாத்தாக ஈனும் வெநாச்சி Cாடைல அணிந்து, ஆறுகபால் அகன்று நீண்ட வெதருவில், ஊரில் 
உள்]ார் யாவரும் ககட்க, ‘இவ்வூரில், இன்ன நாளில் இன்ன விழா நடைடவெபறும்; விழாவிற் 
பங்கு வெகாள்] வருக' என அறிவித்துச் வெசல்லும் அறிவால் முதிர்ந்த குயவகன. ஆம்பல் வெநருங்க 
வ]ருC]வு வ]ம்மிக்க வயல்கடை]யும், வெபாய்டைகடையயும் உடைடய ஊருக்கு, விழா அறிவிக்கச் 
வெசல்லுடைவயாயின், அவ்வூர் Cகளிடைர, 'கூரிய பற்களும் அகன்ற அல்குலும் உடைடயீர்' என அவர் நலம் 
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பாராட்டி அடைழத்து, 'வெதறித்து இடைச எழுப்புவதற்கு ஏற்புடைடய நரம்பு கட்டிய யாழில் பாடத்தகும் 
பாடல்கடை] இனிதாக இடைசக்கவல்ல உங்களுர்ப் பாணன் வெசய்யும் துன்பங்களுக்குக் கணக்கில; அவன் 
உடைரப்பன எல்லாம் வெCய்கய கபால் கதான்றினும், அடைனத்தும் வெபாய்கய; வெபாய்டைய மூடி Cடைறத்து 
வெCய்கய கபால் கூறுவதில் வல்லவன் அப்பாணன். ஆககவ அவன் கூறுவதில் வெபரிதும் விழிப்பாய் 
இருப்பீர்க]ாக என இடைதயும் அறிவித்துவர இயலுகCா? அறிவித்து வர கவண்டுகிகறன் எனப் வெபண் 
ஒருத்தி, குயவடைனப் பார்த்துக் கூறியதாக ஒரு வெசய்யுள் :

"கண்ணி கட்டிய கதிர அன்ன 
ஒண்குரல் வெநாச்சித் வெதரியல் சூடி, 
ஆறுகிடந் தன்ன அகல்வெநடும் வெதருவில், 
சாறுஎன நுவலும் முதுவாய் குயவ! 
இதுவும் ஆங்கண் நுவன்றிசின் Cாகதா! 
ஆம்பல் அCன்ற தீம்வெபரும் பழனத்துப் 
வெபாய்டைக ஊர்க்குப் கபாகவா யாகிக், 
டைககவர் நரம்பின் பனுவல் பாணன் 
வெசய்த அல்லல் பல்குவ; டைவ எயிற்று 
ஐது அகல் அல்குல் Cகளிர்! இவன் 
வெபாய்வெபாதி வெகாடுஞ்வெசால் ஓம்புமின் எனகவ..
                              - நற்றிடைண : 200

குயவன், ஒருவடைகயில் ககாயில் பூசாரியாகவும் இருந்து பலி வெகாடுப்பதும் வெசய்வன். பழடைCயும் 
வெவற்றிச் சிறப்பும் வாய்ந்த மூதூரில் பரந்து அகன்ற ஊர் Cன்றத்தில், விழாத் வெதாடங்குவதற்கு முன்னர், 
நீல Cணி கபாலும் Cலர்க் வெகாத்துக்கடை] உடைடய வெநாச்சிCாடைல அணிந்த , உருவாலும், உள் 
அறிவாலும் மூத்த குயவன், தான் இடும்பலிடைய உண்ணுCாறு, பலி உண்ணும் கடவுடை]யும், 
காக்டைககடை]யும் அடைழப்படைதக் கூறுகிறது பிறிவெதாரு வெசய்யுள்.

"Cணிக்குரல் வெநாச்சித் வெதரியல் சூடிப், 
பலிகள் ஆர்டைகப் பார்முது குயவன் . 
இடுபலி நுவலும் அகன்தடைல Cன்றத்து 
விழவுத்தடைலக் வெகாண்ட பழவிறல் மூதூர்".
          - நற்றிடைண : 293 : 1-4

குயவனின் Cந்திரக் டைகத்திறன் இன்னமும் அழித்து. விடவில்டைல. குழந்டைதகடை], ‘அக்கி’ எனப்படும் 
கதால் கநாய் பற்றிக் வெகாண்டதும், அவற்றின் தாய்Cார், குழந்டைதகடை]க் குயவனிடம் வெகாண்டுவெசல்ல, 
அவன் ஒரு குச்சிடைய, ஒருவடைகச் வெசம்Cண் குழம்பில் நடைனத்து, அக்வெகாப்பு]ங்கள் உள்] பகுதிடையச் 
சுற்றி, யாளி எனப்படும் ஒரு கற்படைனப் கபயின் உருவத்டைத வடைரயச், சில நாட்களுக்கு வெகல்லாம் 
அந்கநாய் Cடைறந்து கபாய்விடும்.

உடைடகடை] வெவளுத்துக் கஞ்சியூட்டல், பாடற்வெபாரு]ாக அடைCவதற்குத் தகுதியற்ற சிறு வெசயல்க]ாகப்
புலவர்க் நிடைனக்கவில்டைல. "கூத்து முதலாம் களியாட்டங்கள் ஒருபால் நிகழ, ஓயாது விழாக் 
வெகாண்டாடிக் வெகாண்டிருக்கும் மூதூர்களில், ஆடைட கடை]ப் பருத்தி ஆடைட, பட்டாடைட என இனம் 
பிரித்து அழுக்குப் கபாகத் துடைவத்தளிக்கும் வெதாழிடைலக் டைககயாய்வதில்லாCல் வெசய்வதால் வறுடைC 
அறியாது வாழும் சலடைவத் வெதாழில் Cகள் ஒருத்தி, சின்னம் சிறு பூத்வெதாழில்கள் வெகாண்ட சிறந்த 
ஆடைடக்கு, இரவில் கசாற்றுக்கஞ்சி ஊட்டும் சிறப்பு ஒரு பாட்டில் கூறப்பட்டு]து".

“ஆடியல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர் 
உடைட ஓர் பான்டைCயில் வெபருங்டைக தூவா 
வறன் இல் புலத்தி எல்லித் கதாய்த்த 
புகாப்புகள் வெகாண்ட புன்பூங் கலிங்கம்”.
                  நற்றிடைண : 90 : 1-4

பாடைறயில் திடைன உலர்த்திக் காத்திருக்கும் ஒரு வெபண்டைணப் பாடியுள்]ார் ஒரு புலவர். முன்டைக நிடைறய
வடை]யல்கடை]யும், பிற உடல் உறுப்புகளில் அவற்றிற்கு உரிய அணிகடை]யும் அணிந்திருக்கும் 
உயர்குடி Cகளிர், கரிய வெபரிய Cடைல மீது அகன்ற பாடைறயில் வெசந்திடைன பரப்பிக் காத்து நிற்கின்றனர்.
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"நிடைறவடை] முன்டைக, கநரிடைழ Cகளிர் 
இருங்கல் வியல் அடைறச் வெசந்திடைன பரப்பி" 
- குறுந்வெதாடைக : 335: 1-2.

காய்ச்சிய பாலில் கCார் இட்டுத் தயிர் ஆக்குவதும் ஓர் உவடைCயாகக் கூறப்பட்டு]து. "வெபண்டைCக்குரிய
Cடப்பம் உடைடய]ாய ஆய்Cகள், தன்டைக விரல் முடைனயால் வெதாட்டுத் வெதறித்த சிறித]கவ ஆன கCார்,
குடம் நிடைறய இருந்த பாலடைனத்டைதயும் தயிராக்கும் நிகழ்ச்சி, க]ம் புகுந்த ஒரு வெபருவீரன் 
அக்க]த்தில் நிடைறந்து நிற்கும் நாற்படைட அடைனத்துக்கும் உயிர் கபாக்கும் கநாயாகி நிற்கும் தன்டைCக்கு 
உவடைCயாகக் கூறப்பட்டு]து.

"Cடப்பால் ஆய்Cகள் வள்ளுகிர்த் வெதறித்த 
குடப்பால் சில்லுடைற கபாலப் 
படைடக்கு கநாய் எல்லாம் தான் ஆயினகன"
                    - புறம் : 276 :3-5

கடுகு மி]கு முதலாம் தாளிப்புப் வெபாருட்கடை]க் கலந்து உணவிற்கு Cணம் ஊட்டுவதும் 
கூறப்பட்டுள்]து. குய்க்வெகாள் வெகாழுந்துடைவ' (புறம் : 160 : 1) குய்யுடைட அடிசில்" (புறம்: 127 : 7)

சிறுவர் சிறுமியரின் ஆடல் பாடல் கபாலும் இனிய வெபாழுதுகபாக்குகள் பற்பல இடங்களில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்]ன. தச்சன் வெசய்து வெகாடுத்த சிறிய குதிடைர பூட்டப்பட்ட சிறிய கதரில் அCர்ந்து 
வெசன்று இன்புறல் இயலாது எனினும், அடைதக் கயிறு வெகாண்டு ஈர்த்துச் வெசன்று இன்பம் அடைடயும் 
சிறுவர் சிறுமியரின் இன்ப விடை]யாட்டில் இன்பம் கண்டுள்]ார் ஒரு புலவர்.

தச்சன் வெசய்த சிறுCா டைவயம் 
ஊர்ந்து இன்புறாஅர் ஆயினும், டைகயின் 
ஈர்த்து இன்புறூஉம் இடை]கயார்.'’
       -குறுந்வெதாடைக : 1 :1 - 3

தாம் வெதாடுத்த Cலர்Cாடைலடைய அணிந்து வெகாண்டு, மூங்கில் கபாலும் பருத்த கதாள் உடைடகயம் என்ற 
துணிவால் கடல் நீரில் புகுந்து ஆடிய Cகளிர், கடற்கடைரக் கானல் கசாடைல யில் பரந்து கிடக்கும் 
Cணலால் சிற்றில் கட்டி விடை]யாடும் இன்பக் காட்சிடையக் காட்டியுள்]ார் ஒரு புலவர்.

"துடை]த்த ககாடைதப் படைணப்வெபரும் கதாளினர், 
கடலாடு Cகளிர் கானல் இடைழத்த 
சிறுCடைன”.
             - குறுந்வெதாடைக : 326 : 1-3

ஒளிவீசும் வடை]கடை] அணிந்த Cகளிர், வறுபடாத பச்டைச வெநல்டைல, அவலாக இடித்து முடித்து, அது 
வெசய்யத் துடைண புரிந்த, கரிய வயிரம் பாய்ந்த Cரத்தால் ஆன உலக்டைகடைய முற்றித் தடைல சாய்த்து 
அழகுறக் காட்சி அளிக்கும் வெநற்பயிர் நிற்கும் வயல் வரப்பில் படுக்க டைவத்து விட்டு விடை]யாடச் 
வெசன்றுவிடும் சிறப்டைபக் கூறுகிறது ஒரு வெசய்யுள்.

“பாசவல் இடித்த கருங்காழ் உலக்டைக 
ஆய்கதிர் வெநல்லின் வரம்படைணத் துயிற்றி 
ஒண்வெதாடி Cகளிர் வண்டல் அயரும்”.
                 - குறுந்வெதாடைக : 238 : 13

தன்பால் அன்பு காட்டுவதில் ஒப்புக் காணCாட்டாத தன் கதாழியர் கூட்டத்வெதாடு அருவியில் பாய்ந்து 
ஆடி- அவ்வாறு ஆடுங்கால், நீரடைலகள் தாக்கியதால், தன்னுடைடய வெபரிய, அழகிய, அன்வெபாழுகும் 
கண்கள் சிவந்து கபாகக் காட்சி அளிக்கும் வெசல்வத்திருCகடை]க் காட்டுகிறது ஒரு வெசய்யுள். -

“வெபாருவில் ஆயவெCாடு அருவி ஆடி 
நீர் அடைலச் சிவந்த கபரCர் Cடைழக்கண்".
                   நற்றிடைண : 44 : 1:2
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ஊஞ்சல் ஆட்டம் எல்கலாருக்கும் வெதரிந்த Cற்வெறாரு விடை]யாட்டு. அழகிய கண்கடை] உடைடய 
கதாழியர் கூட்டம் ஆட்டிவிடுCாறு, கரிய படைன நாடைரத் திரித்து முறுக்கிய கயிற்டைற நீ]Cாகத் 
வெதாங்கவிட்டுக் கட்டிய ஊஞ்சல் ஒன்டைற ஆட்டிக் காட்டுகிறது ஓர் அழகிய வெசய்யுள்.

"வெபருங்கயிறு நாலும் இரும்பனம் பிடைணயல் 
பூங்கண் ஆயம் ஊக்க"
                      - நற்றிடைண : 90 : 6-7

பள்ளி வெசன்று கல்வி கல்லாத இ]ஞ்சிறுவர்கள், கவப்ப Cரத்து அடியில், வெநருங்கத் தடைழத்த அதன் 
இடைலகள் தரும், புள்ளி புள்ளியாகத் கதான்றும் நிழலில், வெபாற்வெகால்லன் பால் உள்] 
வெபான்னுடைரகல்கபாலும் வடிவில் வட்டCான அரங்டைக வடைரந்துவெகாண்டு, வெநல்லிக் காய்கடை] 
வட்டுக்க]ாகக் வெகாண்டு, பாண்டில் ஆடும் அழகும் ஓரிடத்தில் கூறப்பட்டு]து.

கவம்பின் புள்ளி நீழல் 
கட்டடை] அன்ன வட்டரங்கு இடைழத்துக் 
கல்லாச் சிறாஅர் வெநல்லிவட் டாடும்"
             - நற்றிடைண : 3 : 2 - 4

கூடைர கவய்ந்த நல்ல Cடைனக்கு உரியவராகிய குறுந்வெதாடிகடை] அணிந்த Cகளிர், தங்கள் Cடைனயின் 
முன்புறத்தில் பரப்பியிருக்கும் புதுCணலில் அCர்ந்து, கழற்சிக் காய்கடை]க் வெகாண்டு கழங்காடிக் 
களித்திருப்பர்.

"கூடைர நன்Cடைனக் குறுந்வெதாடி Cகளிர், 
Cணலாடு கழங்கு".
            - நற்றிடைண : 79 : 2-3

Cகளிர் விடை]யாட்டாகப் பல இடங்களிலும் கூறப் பட்டிருப்பது ஓடைர. பூஞ்சாய்க் ககாடைர எனும் 
ஒருவடைகக் ககாடைரப் புல்லால் வெசய்து Cகரந்தப் வெபாடிகள் பூசிச் வெசய்த பாடைவ டைவத்து விடை]யாடு 
ஆயவெCாடு, ஓடைர ஆடாது". "ஒள்ளிடைழ Cகளிவெராடு ஓடைரயும் ஆடாய்” (நற்றிடைண 68:1-3, 155:1) “ஓடைர 
ஆயத்து ஒண்வெடாடி Cகளிர்” (புறம் : 176 : 1)

Cகளிரின் Cற்வெறாரு விடை]யாட்டு "அல்லியம்.” ஆண் ககாலமும் வெபண் ககாலமும் உடைடயவாக 
இரண்டு பாடைவகடை]ச் வெசய்து வெகாண்டு ஆடும் ஒருவடைக விடை]யாட்டு.

"வல்கலான் டைதஇய வரி வனப்பு உற்ற 
அல்லிப் பாடைவ ஆடுவனப்பு ஏய்ப்பக் 
காC இருவர்”.
          புறம் : 33 : 16 - 18

குருட்டு நம்பிக்டைககள்

இனி, Cக்களிடைடகய நிலவியிருந்த குருட்டு நம்பிக்டைககள் சில. காக்டைக கடைரந்தால், விருந்து வரும் 
என்ற நம்பிக்டைக, இன்கறகபால் அன்றும் இருந்தது. “கணவன் பிரிவாற்றாத் துன்பக் கவடைலயால் 
வெCலிந்துவிட்ட என் கதாழியின் கதாள்கள், அம்வெCலிவு நீங்கிப் பண்கட கபால் ஆகிச் 
சிறப்புறுவதற்குத் துடைண வெசய்யும் வடைகயில், கணவன் வருடைகடையக் கடைரந்து முன் அறிவித்தது 
காக்டைக; அந்நல்லது வெசய்த காக்டைகக்கு இடும் பலியாகத் வெதாண்டி. நகரத்து வயல்களில் முற்ற 
விடை]ந்த வெவண்வெணல் அரிசி வெகாண்டு சுடுகசாற்டைறத் திண்ணிய கதருக்கு உரிய நள்ளி என்னும் 
வெகாடைடவள்]லின் காட்டில் வாழும் ஆயர்களின் பல பசுக்களிடம் வெகாண்ட வெநய்டையக் கலந்து, ஏழு 
கலத்தில் இட்டு டைவத்தாலும், அது வெசய்த நன்றிடைய கநாக்க, இப்பலி சிறிதாம்” எனக் கூறுகிறாள் 
தடைலவியின் கதாழி ஒருத்தி.

"திண்கதர் நள்ளி கானத்து அண்டர் 
பல்லா பயந்த வெநய்யில், வெதாண்டி 
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முழுதுடன் விடை]ந்த வெவண்வெணல் வெவஞ்கசாறு 
எழுகலத்து ஏந்தினும் சிறிது; என் கதாழி 
வெபருந்கதாள் வெநகிழ்த்த வெசல்லற்கு 
விருந்துவரக் கடைரந்த காக்டைகயது பலிகய'’
                   - குறுந்வெதாடைக : 270

சகுனங்களிலான நம்பிக்டைக அ]வுமீறி இருந்தது. பறடைவகளின் கபாக்கு, அவற்றின் குரல், வர இருக்கும்
ஆக்கம், இழப்புக்கடை] அறிவித்துவிடவல்லன என உறுதியாக நம்பினர். "புள்ளும், வெபாழுதும் 
பழித்தல்" (புறம்: 204 : 10). பரிசில் கிடைடக்காதகபாது, அது தராதுவிடுத்த புரவலடைனப் பழிக்காது, தாம் 
புறப்பட்டு வந்தகபாது நிகழ்ந்த புள்நிமித்தம் காலக்ககடுகடை]கய பழிப்பர்.

கபய்கள், Cரங்களிலும் இடுகாடுகளிலும் வாழும் என்று நம்பினார்கள். கபய், தன் கூட்டத்கதாடு 
ஆடிக்களிக்கும் இடுகாட்டைட ஒரு புலவர் குறிப்பிட்டுள்]ார். (புறம் : 288: 45) கபார்க்க]த்தில் வீரப்புண் 
வெபற்று இறந்து வீழ்ந்து கிடக்கும் வீரர்களின் வீரப் புண்கடை]த் கதாண்டி, அதிலிருந்து வெபருகிய 
வெசங்குருதியால் சிவந்து கபான தன் டைகக]ால் தனது Cயிடைரக் ககாதி முடித்து, அதனால் கறுத்த தன் 
கCனியும் வெசந்நிறங் காட்டும் ஒரு கபய்Cகடை]க் காட்டுகிறார் ஒரு புலவர்.

"வெபாருது ஆண்டு ஒழிந்த டைCந்தர் புண் வெதாட்டுக் 
குருதிச் வெசங்டைகக் கூந்தல் தீட்டி , 
நிறம் கி]ர் உருவின் கபஎய்ப் வெபண்டிர்".
                புறம் : 62:2-4

கபய்Cகள் பிணத்டைதத் தழுவி, அதன் வெவள்ளிய நிணத்டைதத் தின்னும்; "கபஎய் Cகளிர் பிணம் 
தழுஉப்பற்றி, வி]ர் ஊன் தின்ற வெவம்புலால்" (புறம் : 359 : 4-5) கபய், Cகளிடைரப் பற்றிக் வெகாள்ளும்; 
அவ்வாறு கபயால் பற்றப் பட்ட Cகளிர், குதித்து ஆடுவர். "முருகு வெCய்ப்பட்ட புடைலத்தி கபாலத் 
தாவுபு வெதறிக்கும்". (புறம் : 259:5-6) வெவண்கடுடைகப் புடைகத்தால் கபய் ஓடி Cடைறந்துவிடும். "ஐயவி 
புடைகப்பவும்" (புறம் : 98 : 15) என்வெறல்லாம் Cக்கள் நம்பி இருந்தனர்.

ஓடுகின்ற ஆற்றின் இடைடகய உள்], துருத்தி என்றும் அடைழக்கப் படும் கCட்டில், பல்கவறு 
இடைசக்கருவிகள் இடைச எழுப்ப, ஆட்டின் கழுத்டைத அறுத்துத், திடைனடையப் பிரப்பங் கூடைடயில் பரப்பி 
டைவத்து தாம் வெவளிப்படவந்து உலாவல் அல்லது, கநாய்கடை]த் தீர்க்கலாகாத் வெதய்வங்கள் ஒருகசர 
வழிபட்டு இவள் கபயால் பற்றப்பட்டாள் என்ற முடிவிற்கு * வந்து நிற்கும் Cகளிடைரக் காட்டுகிறார் ஒரு
புலவர்.

“Cறிக்குரல் அறுத்துத் திடைனப்பிரப்பு இரஇச், 
வெசல்லாற்றுக் கவடைலப் பல் இயம் கறங்கத் 
கதாற்றம் அல்லது கநாய்க்கு Cருந் தாக. 
கவற்றுப் வெபரும் வெதய்வம் பலவுடன் வாழ்த்திப் 
கபாய்க் வெகாளீஇயள் இவள் என'’
குறுந்வெதாடைக : 263 : 1-5

Cனித இடைறச்சி, குருதிகடை] விரும்புவது கபய். அதனால், க]த்தில் இறவாது வீழ்ந்து கிடக்கும் 
வீரர்களின் புண்டைணத் கதாண்டத் தடைலப்பட்டுவிடும். கபய் வெதாட்ட புண், ஆறுவதும் இல்டைல . 
அவ்வீரன் உயிர் பிடைழப்பதும் இலன், இதில் நம்பிக்டைக உடைடடைCயால் அவன் Cடைனவி, கபய், தன் 
கணவன் இருக்கும் இடத்டைதயும் அண்டக் கூடாது என்பதால், வீட்டு வாயிலில் இரந்டைத, 
கவப்பந்தடைழகடை]ச் வெசருகி, யாழ் முதலாம் இடைசகடை] எழுப்பி, வெCல்ல எழுந்து வீட்டைட டைCயிட்டு 
வெCழுகி, வெவண் சிறுகடுடைக எங்கும் தூவி, ஆம்பல் குழல் ஊதி, Cணி அடித்து, காஞ்சிப்பண் பாடி. 
Cாளிடைக முற்றிலும் நறுCணப் புடைக எழுப்பிக் காப்பன்.

“தீங்கனி இரவவெCாடு கவம்புCடைனச் வெசரீஇ 
வாங்குCருப்பு யாவெழாடு பல்லியம் கறங்கக், 
டைக பயப்வெபயர்த்து, டைC இழுது இழுகி, 
ஐயவி சிதறி, ஆம்பல் ஊதி, 
இடைசCணி எறிந்து, காஞ்சி பாடி, 
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வெநடுநகர் வடைரப்பில் கடிந்டைற புடைக இக் 
காக்கம் வம்கCா ?” -
                -புறம் : 287 : 1-7

சCய வழிபாடுகள்

வெதான்டைCயான வழிபாட்டு முடைறகள், ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்]ன. ஆரியத்துக்கு 
முந்திய தமிழர் நாகரீகம் (Pre Aryan Tamil Culture) என்ற என்னுடைடய நூலிலும் வி]க்கப்பட்டுள்]ன. 
ஆங்கக எடுத்துக்காட்டிய கடவுள்கக] அல்லாCல், கவறு கடவுள்கடை]யும் தமிழர் வழிபட்டனர். 
திங்கள், அவற்றின் ஒன்று. கடல் நடுகவ, மீன் பிடி படகுக]ாம் திமில்களில் ஏற்றப்பட்டுக் காட்சி 
அளிக்கும் வி]க்குகள் கபால, வெசம்மீன்கள் ஒளிவிடும் விசும்பின் உச்சிக்கண், முழுCதி நா]ன்று, அம் 
முழுCதிடையக் கண்டு, காட்டுவாழ் Cயில் கபான்ற, சில வடை]யல்கள் அணிந்த வ]ாய் என் விறலியும் 
நானும் அம்முழுCதி, வ]வன் வெவண் வெகாற்றக்குடைட கபான்று]து என எண்ணியவாகற வெதாழுகதாம் 
அல்லகவா? என்ற புலவர் வினாவில், Cதி வழிபாடு குறிப்பிடப்பட்டு]து.

"முந்நீர் நாப்பண் திமில்சுடர் கபாலச் 
வெசம்மீன் இடைCக்கும் Cாக விசும்பின் 
உச்சி நின்ற உவவுCதி கண்டு 
கட்சி Cஞ்டைஞயின் சுரமுதல் கசர்ந்த 
சில்வடை] விறலியும் யானும் வல்விடைரந்து 
வெதாழுதனம் அல்லகCா? ........... 
வ]வன் .......... 
Cாடைல வெவண்குடைட ஒக்குCால் எனகவ".
                  புறம் : 60

("Cாக விசும்பு" எனும் இத்வெதாடர், புறம் : 35, 60, 270, 400, அகம் : 253, Cதுடைரக்காஞ்சி : 454; பரிபாடல் 47 
ஆகிய பல இடங்களில் வந்திருந்தாலும், உடைரயாசிரியர்கள் அதற்கான வெதளிவான வெபாருடை] 
உணர்த்தினாரல்லர்).

காக்டைகக்கு உணவு அளித்தல், ஒவ்வெவாரு வீட்டிலும், நாள்கதாறும் தவறாCல் நடைடவெபறும் ஒரு சCயச் 
சடங்கு. "கதிர்கள் எறித்தலால் நடப்பார் கால்கடை] வெவப்பம். பண்ணுCாறு ஞாயிறு காயும் 
பகற்வெபாழுதில், நகரில் உள்] வெபரிய Cாளிடைககளுக்கு வரும் விருந்தினர்கடை] வரகவற்று உணவளித்து
ஓம்புவான் கவண்டி, வெபாற்வெறாடி அணிந்த அம்Cாளிடைக வாழ் Cகளிர், விருந்தினர்க்கு உணவு 
படைடப்பதன் முன்னர், Cாளிடைகயின் முற்றத்தில் பலியாகப் கபாட்ட, வெகாக்கு உகிர் கபாலும் கசாற்டைறத்
தின்ற காக்டைகக் கூட்டம், வெபாழுது Cடைறய, மீன் அங்காடி புகுந்து, ஆங்கு நிழலில் குவித்து 
டைவத்திருக்கும் பச்டைச மீன்கடை]க் கவர்ந்து வெகாண்டு கடற்கடைரயில் விடைன ஒழிந்து ஆடிக் 
வெகாண்டிருக்கும் கப்பலின் பாய்Cரத்தில் வெசன்று தங்கும். இடைதப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறார் ஒரு 
புலவர்.

"கதிர்கால் வெவம்பக், கல்காய் ஞாயிற்றுத் 
திருவுடைட வின் நகர் வருவிருந்து அயர்Cார் 
வெபாற்வெறாடி Cகளிர் புறங்கடைட உகுத்த 
வெகாக்கு உதிர் நிமிரல் Cாந்தி, எற்பட 
அகல் அங்காடி அடைசநிழல் குவித்த 
பச்சிறாக் கவர்ந்த பசுங்கண் காக்டைக 
தூங்கல் வங்கத்துக் கூம்பில் கசக்கும்”.
                  - நற்றிடைண : 258 : 3-9

பழங்காலத்தில், வெபரிய வெதய்வ வழிபாடுகள், பலிவெகாடுத்தல், வெதய்வத்தன்டைC வாய்ந்த ஆடல், 
பாடல்கடை] ஒருங்கக வெகாண்டிருக்கும் அத்தகு ஒரு வழிபாடு கீழ்வருCாறு கூறப்பட்டு]து. “ஓ எனும் 
கபவெராலி எழ, வெவள்டை] வெவக]வெரன ஒளி வி]ங்க ஓடிவரும் அருவிக]ால் வி]க்கம் வெபற்ற 
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Cடைலச்சாரலில், கவங்டைகயின் கதன் கCழும் ‘ Cலர்கடை]ச் சூடிக்வெகாண்டு, வெதாண்டகப்படைற எழுப்பும்
ஒலியன் தா]த்திற்கு ஏற்ப, ஆடவரும் வெபண்டிரும் வெதருக்களில் கலந்து ஆடி Cகிழும் சிறுசிறு 
குடிகடை]க் வெகாண்ட பாக்கத்தில் முருகன் உலாவருதடைலக் கூறுகிறது ஒரு வெசய்யுள்”.

கறங்குவெவள் ]ருவி பிறங்குCடைலக் கவாஅன், 
கதம் கCழ் இணர கவங்டைக சூடித் 
வெதாண்டகப் படைறச்சீர் வெபண்டிவெராடு விடைரஇ 
Cறுகில் தூங்கும் சிறுகுடிப் பாக்கத்து இயல் முருகு”.
                      - அகம் : 118 : 1-5

குன்றுகள் கவலிகபால் நாற்புறமும் நிற்க, இடைடகய உள்] சிற்றூரில், Cன்றத்தில் நிற்கும் கவங்டைக 
Cரங்கள், Cன நா]ாகிய நல்ல நாளில் பூக்கத் வெதாடங்க, அவற்றின் Cணி Cணியான அரும்புகள் Cலர்ந்த,
வெபான் கபான்ற Cலர்கள் உதிர்ந்து, அகன்ற பாடைறகடை] அழகு வெசய்யும் முற்றங்களில், குறவர்கள், 
தங்கள் Cடைனகளில், குரடைவ ஆட்டத்தில் டைககதர்ந்த முதிய Cகளிவெராடு டைகககாத்து, ஆராவாரம் எழக் , 
குரடைவ ஆடி விழா எடுப்படைத வி]க்குகிறது ஒரு வெசய்யுள் :

குன்ற கவலிச் சிறுகுடி ஆங்கண் 
Cன்ற கவங்டைக Cணநாள் பூத்த 
Cணிகயர் அரும்பின் வெபான்வீ தாஅய் 
வியலடைற விரிக்கும் முன்றில், குறவர் 
Cடைனமுதிர் Cகளிவெராடு குரடைவ தூங்கும் 
ஆர்கலி விழவு"
                 அகம் : 232 : 6:11.

"கழ் நீரில் மீன் ஓடும், கCல் நீரில் கண்கபாலும் கருங்குவடை] Cலரும்; உப்பங்கழி நீரால் சூழப்வெபற்ற 
பயிர் விடை]ந்து நிற்கும் கழனிகளில், அவற்டைறக் காப்பவர் படைற அடித்து எழுப்பும் அரித்து எழும் ஓடைச
ககட்டுப் பறடைவகள் ஓடிவிடும். அரும்புகள் மிதக்கவிட்ட கள்டை]யும், இனிய கதறடைலயும் நறடைவயும் 
குடித்து Cகிழ்ந்த ககாசர் குரடைவ ஆடி Cகிழ்வடைதக் கூறுகிறது, ஒரு வெசய்யுள்.

"கீழ்நீரான் மீன்வழங் குந்து; 
மீநீரான் கண்ணன்ன Cலர் பூக்குந்து; 
கழி சுற்றிய விடை]கழனி 
அரிப்படைறயால் புள் ஒப்பந்து; 
வெநருடுநீர் கூஉம் Cணல் தண்கால் 
வெCன் படைறயால் புள் இரியுந்து; 
நடைனக்கள்ளின். Cடைனக்ககாசர், 
தீந்கதறல் நறவு Cகிழ்ந்து 
தீங்குரடைவக் வெகாடை] தாங்குந்து"
                  - புறம் : 396:1-9

ககாசர் சிறந்த வீரர்; ஆககவ அவர்கள். ஆடிய இக் குரடைவக் கூத்து ஒருவடைகப் கபார்க்கூத்து ஆகும்.

இதனினும் வெகாடுடைC வாய்ந்த ஒரு கபார்க்கூத்து, பின்வருCாறு வி]க்கப்பட்டுள்]து. “வெசங்கரும்பு 
கழிகள் மீது காற்றில் அடைசந்தாடும் வெசந்வெநற்கதிர்கடை] கவய்ந்து கட்டிய பந்தல், விழா எடுக்கும் இடம் 
கபாலப் பற்பல அழகுடைடயதாகத் கதான்ற, ஓயாது வெநல் குற்றும் உலக்டைக ஒலிகயாடு, பல்கவறு 
ஒலிகள் ஒலிக்கும் ஆங்கு, வெபான்னால் வெசய்த தும்டைபப் பூவாம் கபார்ப் பூவுடன் பசிய பனம் 
கதாட்டைடயும் அணிந்து வெகாண்டு, கடுஞ்சினம் மிக்க வீரர்கள் கடல் ஒலிகபால், ஆரவாரப் கபவெராலி 
எழுப்பியவாகற, குரடைவக் கூத்டைத, வெவறி வெகாண்டு ஆடுவர்”.

“அலங்கு வெசந்வெநல் கதிர் கவய்ந்த 
ஆய்கரும்பின் வெகாடிக் கூடைர 
சாறு வெகாண்ட க]ம் கபால 
கவறு கவறு வெபாலிவு கதான்றக், 
குற்று ஆனா உலக்டைகயால், 
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கலிச்சும்டைC வியல் ஆங்கண் 
வெபாலந்வெதாட்டுப் டைபந்தும்டைப 
மிடைச அலங்குடை]ய படைனப்கபாழ் வெசர்இச் 
சினCாந்தர் வெவறிக்குரடைவ 
ஓதநீரிற் வெபயர்பு வெபாங்க”
                புறம் : 22 : 14-23

கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் ஆரிய நாகரிகம், தமிழர் உள்]த்துள் , வெவள்]ம் கபால் வெபருக்வெகடுத்துப் 
பாய்ந்து அவர்தம் வாழ்க்டைகயின் ஒவ்வெவாரு நிடைலடையயும் Cாற்றிவிட்டது. Cற்ற வெசயல்பாடுகக]ாடு, 
ஆடல் பாடல்களும் பாதிப்புக்கு உள்]ாகிவிட்டன, பழந்தமிழரின் இயற்டைக கயாடிடையந்த எளிய 
பண்ணிடைச, ஆரியரின் கற்படைனத்திறம் வாய்ந்த பல்கவறு படிகடை] உடைடயவாய வெCல்லிடைசகளுக்கு 
இடம் வெகாடுத்துவிட்டது. அவர்களின் படைழய ஆடல்களின் இடத்டைத, ஆரியரின், எளிதில் 
வி]ங்கலாகாப் பல்கவறு வடைகயாகப் பிரிவுண்ட ஆடல்கள் பற்றிக்வெகாண்டன. படைழய ஆடல், ஒன்று, 
வெசாற்களின் துடைண கவண்டாCல், வெCய்ப் பாட்டின் மூலCாககவ, காதல், வீர உணர்வுகடை] 
வெவளிப்படுத்தும்; அல்லது முழுக்க முழுக்க வழிபாடு குறித்த ஆடலாகும். ஆரிய நாகரீகத்தின் இடைட 
நுடைழவால், அக்கடைலயில், பல்கவறு நிடைலகள் வ]ர்ந்து விட்டன. ஆடல் பாடல் குறித்த இலக்கண 
நூல்களும் எழுதப்படலாயின. ஆனால், அந்நூல்கள், இப்கபாது அழிந்துவிட்டன. ஆனால் 
அக்கடைலகடை]க் குலத் வெதாழிலாகக் வெகாண்ட கடைலஞர்க]ால், அடைவ பயிலப் வெபறுவது குறித்த 
குறிப்புகள் பலவற்டைறச் சிலப்பதிகாரம் தருகிறது. அதன் உடைரயாசிரியர்கள், அடைவ குறித்த விரிவான 
வி]க்கங்கடை] அளித்துள்]னர். பண்டு ஆடல் நிகழ்ந்த இடம் ஊர் Cன்றம். ஆனால், அது 
சிலப்பதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் கூறப்பட்டிருப்பது கபாலும் பல்நிடைல ஆடரங்காக உருCாறி 
விட்டது. ஆனால், இம்Cாற்றவெCல்லாம், வெபருநகரங்களில் இடம் வெபற்றுள்]னகவ அல்லது 
சிற்றூர்களில் அன்று. 

நகரங்கள்

உகராCானிய நாட்டுடன் நடத்திய வாணிகம் வெபருC] வில். வ]ர்ந்துவிட்ட பின்னர், தமிழகத்தில் 
நகரங்கள் வ]முடைடயவாகவும், வெசல்வச் வெசழிப்பு டைடயவாகவும் உயர்ந்துவிட்டன. அகநானூற்றுப் 
பாடல் ஒன்றில், கசர, கசாழ, பாண்டியர்களின் தடைலநகரங்கள் சுருக்கCாக . வி]க்கப்பட்டுள்]ன.

“உறவினர்க்கு உ]வாம் ககட்டிடைனக் கடை]ந்து, அவடைரத் தாங்கிக் வெகாள்]வும், உறவினராய் உள்]ார், 
குடைறவின்றி உண்ணவும், அயலார், அந்த அயலாராம் நிடைல வெகட்டுக் வெகழுதடைக உறவினராக Cாறி 
ஒழுகவும் விரும்பி, அதற்குத் துடைண வெசய்யும் வெபாருள் ஈட்டும் முயற்சியில் ஊக்கம் மிகக் வெகாண்டு, 
அதில் விருப்பமும் மிகுந்து, ஆத்திCாடைல அணிபவரும், எதிர்த்தாடைர அழிக்கவல்ல கபார்முடைறகடை] 
அறிந்தவரும் ஆகிய கசாழர்க்கு உரியதான, அறங்கூர் அடைவ இருக்கும் சிறப்பிடைனக் வெகாண்ட 
உடைறயூடைர ஒத்த வெபறுதற்கரிய கபரணிகலன்கடை] அடைடந்து நல்கலார் யாவராலும் விரும்பத்தக்கதான 
வெசயற்கரிய வெசயலாம் வெபாருள் ஈட்டும் பணிடைய இனிகத முடித்து விட்கடாம். ஆககவ, படைகவர் 
அரண்கள் பலவற்டைற வெவற்றி வெகாண்ட, படைகப் படைடகக]ாடு எப்கபாதும் Cாறுபாடு வெகாள்ளும் 
நாற்படைடயிடைன உடைடய , என்றும் புகழ் வாடாத கவப்ப Cாடைல தரித்த பாண்டியனுக்கு உரிய கூடல்Cா 
நகரின், காடைலக் கடைடவீதியின் பல்கவறு Cணங்களும் ஒருகசர Cணக்கும் நல்ல வெநற்றியிடைனயும், 
நீண்ட கரிய கூந்தலிடைனயும், CாடைC நிறத்து கCனியிடைனயும் உடைடய நம் காதலியுடன், Cடைலடையக் 
குடைடந்து இயற்றியது கபாலும், வாடைன அ]ாவிய நீண்ட Cாளிடைகயில், கடல் நுடைரடைய அடைடத்து 
டைவத்தது கபான்ற வெCல்லிய Cலர்க]ால் ஆன படுக்டைக விரித்த, ஓங்கிய கட்டிலில், உயர்ந்த வி]க்கின் 
வெநடுஞ்சுடர் ஒளியில் ஆடவர்க்கு உரிய நலவெCலாம் உடைடய நம் Cார்பில், நம் காதலியின் Cார்பகத்து 
அணிகள் வடுக்கடை]ச் வெசய்யுCாறு, வரிவரியான ககாடுகள் நிடைறந்த வெநற்றியிடைனயும் 
வலிமிகுதலினால் முழங்கும், வாய்வடைர வந்து ஒழுகும் Cத நீரிடைனயும், கூற்றுவனுக்கு நிகரான 
ஆற்றலும் நிலத்டைத அடைறந்து, படைகவடைர அணுகச் வெசன்று வெகால்வதில் தப்பாத, நிடைனத்தாகல 
நடுங்கப்பண்ணும், வெதாங்கும் டைகயிடைனயும் உடைடய வெகாடிய வெபரிய யாடைனப் படைடயிடைனயும், 
வெநடிய கதர்ப்படைடயிடைனயும் உடைடய கசரனுக்கு உரிய , வெசல்வத்தால் சிறந்த மிகப் வெபரிய நகரCாகிய 
கருவூரின் துடைறயில், வெதளிந்த நீர் ஓடும் குளிர்ந்த ஆன் வெபாருடைந ஆறு, உயர்ந்த கடைரயில் குவித்துள்] 
Cணலின் எண்ணிக்டைகயிலும், பலவாக, நாம் தழுவி இன்புறுகவாம்; வெநஞ்கச! வருவாயாக!
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"ககள்ககடு ஊன்றவும், கிடை]ஞர் ஆரவும், 
கக]ல் ககளிர் வெகழீஇயினர் ஒழுகவும், 
ஆள்விடைனக்கு எதிரிய ஊக்கவெCாடு, புகல் சிறந்து, 
ஆரம் கண்ணி, அடுகபார்ச் கசாழர், 
அறம்வெகழு நல்லடைவ உறந்டைத அன்ன, 
வெபறலரும் வெசய்விடைன முற்றினம், ஆயின்; 
அரண்பல் படர்ந்த முரண்வெகாள் தாடைன 
வாடா கவம்பின் வழுதி கூடல் 
நா]ங் காடி நாறும் நறுநுதல், 
நீள் இரும் கூந்தல், Cாஅ கயாவெ]ாடு, 
வடைரகுயின் றன்ன வான்கதாய் வெநடுநகர், 
நுடைரமுகந் தன்ன வெCன்பூஞ் கசக்டைக, 
நிவந்த பள்ளி, வெநடும் சுடர் வி]க்கத்து 
நிலம் ககழ் ஆகம், பூண்டுப் வெபாறிப்ப, 
முயங்குவம்; வெசன்கCா ; வெநஞ்கச ; வரிநுதல் 
வயம் திகழ்பு இமிழ்தரும் வாய்புகு கடாத்து 
மீளி வெCாய்ம்வெபாடு நிலன்எறியாக் குறுகி 
ஆள்ககாள் பிடைழயா அஞ்சுவரு தடக்டைகக் 
கடும்பகட்டு யாடைன, வெநடுந்கதர்க் ககாடைத 
திருCா வியன்நகர்க் கருவூர் முன் துடைறத் 
வெதண்ணீர் உயர்கடைரக் கடைவஇய 
தண்ஆன் வெபாருடைந Cணலினும் பலகவ".
                            -அகம் : 93

அரசர்கள் வாழ்ந்ததால் நகரங்கள், முக்கியத்துவம் வெபற்றுவிட்டன. நகரங்கள் வெபருககவ, வெசல்வமும், 
அரசர் களின் முக்கியத்துவமும் உயர்ந்துவிட்டன. தமிழகத்து மூகவந்தர்களும், பண்டைடக்காலத்தில், 
கவடைலயற்றுக் கிடக்கும் நாட்களில் வெபாழுதுகபாக்கிற்காகவும், தங்கள் ஆண்டைCடைய நிடைலநாட்டிக் 
வெகாள்வதற்காகவும் ஏடைனய அரசுகடை] அடிடைC வெகாண்ட கபரரசாக உயர்வதற்காகவும் 
ஒருவகராவெடாருவர் கபார் வெதாடுத்துவந்தனர். ஆககவ, இக்காலப் பாடல்களில், அரசர்களின் வெகாடைட 
வ]ப் பாராட்டு இன்னமும் இடம் வெபற்று]து என்றாலும், அடைவ, அரசர்களின், கபார்க்கள் 
வெவற்றிகடை]ப் பாராட்டலாயின.

"படைகவடைர வெவன்று அவர்தம் பட்டத்து யாடைனயின் வெபான்னாலான வெநற்றிப் பட்டத்டைதக் 
டைகக்வெகாண்டு, அது அழித்துப் பண்ணிய வெபாற்றாCடைர Cலடைரப் பாடிப் புகழும் பாணன் தடைலயில் 
அழகு வெபறச் சூட்டிய சிறந்த தடைலடைC யிடைனயும், கபாரில் புறம் காட்டாக் ககாட்பாட்டிடைனயும் 
உடைடய வெபரிகயான் வழியில் வந்தவகன! இராப்வெபாழுது இங்கககய உறங்கிவிட்டகதா , என 
ஐயுறுதற்கு ஏற்பப் - கபரிருள் சூழ்ந்த அடர்ந்த சிறு காட்டைடயும், படைற ஒலி கபால் ஒலிக்கும் 
Cடைலயருவி கடை]யும் உடைடய முள்ளூர் Cடைலக்கு உரிய கவந்கத! முள் கபாலும் கூரிய 
பற்கடை]யுடைடய பாம்டைபயும் நடுங்கப் பண்ணும் இடிகயறுகபால் கபார் முரசு முழங்க, தடைலடைC 
தாங்கிவந்த யாடைனயும், அதன் மீது அCர்ந்து கபாரிட்ட அரசும் க]த்தில் ஒருங்கக இறந்துபட, 
அழித்தற்கரிய அவர் நாற்படைடகடை]ச் சிதற அழித்து, சிறிதும் வெபாருந்தாத படைக, தன் நாட்டைட 
அணுகவும் விடாது, தடுத்து நிறுத்தும் எல்டைலயாகத் திகழும் வெபண்டைணயாறு பாயும் நாட்டிற்கு 
உரியவகன : உன் புகடைழப் பாடவல்லCாயினும், வல்கலாCல் கலCாயினம், உன்பால் வந்து உன்புகழ் 
பாடுகவாCாயின், அழிக்கலாகாத் தன்டைC யராகிய உன் கிடை]வெயாடு நீயும் வெபருவாழ்வு வாழ, 
இந்நிலமிடைச உள்]ார் எல்லாரினும் அறிவு ஒழுக்கங்களில் Cாசற்ற அந்தணனாகிய கபிலன், வெபாருள் 
கவண்டி இரந்து வெசல்லும் புலவர்களுக்கு இனிப் புகழ்வதற்கு இடமில்டைல எனக் கூறுC]வு உன் 
புகழும், அவன் புகழும் வெபருகி நிற்கப்பாடிவிட்டான். அதனால், சினம் மிக்க கசடைனக்கு உரியவனாகிய 
கசரனுக்குரிய கCடைலக்கடலில், பிறநாட்டுப் வெபாற்காசுகடை]ச் சுCந்து வரும் கடகலாடவல்ல வெபரிய 
நாவாய்கள் ஓடிய இடத்தில், கவறு சின்னஞ் சிறு Cரக் கலங்கள் ஓடCாட்டாதது கபாலும் நிடைலயினராகி
விட்கடாCாயினும், எம்முடைடய வறுடைC துரத்த, உன் வெபரும்புகழ் ஈர்த்துக் வெகாண்டுவர வந்து, உன் 
வ]டைCக் குணங்களில், சிலவற்டைற நாங்களும் பாடிப் பாராட்டினம்".
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"ஒன்னார். யாடைன ஓடைடப்வெபான் வெகாண்டு, 
பாணர் வெசன்னி வெபாலியத் டைதஇ, 
வாடாத் தாCடைர சூட்டிய, விழுச்சர், 
ஓடாப் பூட்டைக உரகவான் Cருக! 
வல்கலம் அல்கலம் ஆயினும், வல்கல, 
நின்வயின் கி]க்குவ Cாயின், கங்கல் 
துயில் Cடிந் தன்ன தூங்குஇருள் இறும்பின், 
படைற இடைச அருவி, முள்ளூர்ப் வெபாருந! 
வெதறலரும் Cரபின் நின் கிடை]வெயாடும் வெபாலிய, 
நிலமிடைசப் பரந்த Cக்கட் வெகல்லாம் 
புவன் அழுக் கற்ற் அந்த ணா]ன், 
இரந்து வெசல் Cாக்கட்கு இனி இடனின்றிப், 
பரந்திடைச நிற்கப் பாடினன்; அதற்வெகாண்டு, 
சினமிகு தாடைன வானவன் குடகடல் 
வெபாலந்தரு நாவாய் ஓட்டிய அவ்வழிப் 
பிறகலம் வெசல்கலாது; அடைனகயம். அத்டைத; 
இன்டைC தூரப்ப, இடைசதர வந்து நின் 
வண்டைCயில் வெதாடுத்தனம் யாகC, முள் எயிற்று 
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப, 
அண்ணல் யாடைனவெயாடு வெவந்துக]த்து ஒழிய 
அரும் சCம் தடைதயத் தாக்கி, நன்றும் 
ஒன்னாத் வெதவ்வர்த் தாங்கும் 
வெபண்டைணயம் படப்டைப நாடு கிழ கவாகய".
                                 புறம். 126

கபார் முரசுக்கு, அல்லது, கூறுவதாயின், அப்கபார் முரசின் உடைறயும் வெதய்வத்தின் ஆவிக்குக், 
குருதிப்பலி வெகாடுப்பகத கபாராகக் கருதப்பட்டது. கபார் முரசு, அதற்வெகன அடைCக்கப்படும் தனி 
இருக்டைகயில் டைவக்கப்படும். ஒரு வெசய்யுள் இவ்வாறு கூறுகிறது. "முரசுக்குக் குற்றCாம் எனக் 
கூறப்படும் குற்றம் எதுவும் இல்லாதவாறு வலித்துப் பிணித்த வாடைர உடைடய, கருCரத்தால் 
வெசய்யப்பட்டடைC யால், கருடைC நிறம் காட்டும் பக்கம் அழகு வெபற, Cயிலின் தடைழத்து நீண்ட கதாடைக, 
ஒள்ளிய புள்ளிகள் நிடைறந்த நீலCணிகபாலும் நிறம் வாய்ந்த Cாடைல, ஆகியவற்டைறப் வெபான் கபாலும் 
தளிர்கடை]யுடைடய உழிடைஞவெயாடு அழகுற அணியப்வெபற்ற, குருதிப்பலி வெகாள்ளும் 
கவட்டைகயுடைடயதான படைகவர் உ]ம் நடுங்க முழங்க வல்லதான கபார் முரசம், நீராடி வருவதன் 
முன்னர் எண்வெணய் நுடைரடைய முகந்து டைவத்தாற்கபால், வெCல்லிய Cலர்கள் குவித்து டைவக்கப்பட்ட 
கட்டில் ஒழுங்கு வெசய்யப்படும்”.

"Cாசற விசித்த வார்புறு வள்பின், 
டைCபடு Cருங்குல் வெபாலிய, Cஞ்டைஞ 
ஒலிவெநடும் பீலி, ஒண்வெபாறி Cணித்தார், 
வெபாலங்குடைழ உழிடைஞவெயாடு வெபாலியச் சூட்டிக், 
குருதி கவட்டைக , உருவெகழு முரசம் 
Cண்ணி வாரா அ]டைவ, எண்வெணய் 
நுடைரமுகந் தன்ன வெCன்பூஞ் கசக்டைக”.
                          -புறம் : 50 7-7

ஒப்பிட்டு கநாக்க, வெகாடுடைCமிகா, கவத வழி கவள்வி முடைறகள் இடம் வெபறத் வெதாடங்கிவிட்ட 
இந்நூற்றாண்டின் இறுதியிலும், பாண்டியப் வெபருவீரன் ஒருவன் குறித்துப் பின்வரும் கபார்ப்பரணிப் 
பாடடைலப் பாட, ரு புலவடைரத் தூண்டுC]வு, படைழய வெவற்றிப்பலிகள் பால் க]கவள்விகள் பால் 
வெகாண்ட வெபரு கவட்டைக, தமிழ் அரசர் உள்]த்தில், இன்னமும், அத்துடைண ஆழCாக கவரூன்றி 
இருந்தது. “மிக்க ஆழம் உடைடய வெபரிய கடலில், காற்றால் தாக்கப்பட்ட Cரக்கலம் கடல் நீடைரக் 
கிழித்துக்வெகாண்டு ஓடுவதுகபாலப், கபார்க்களிறு க]ம் புகுந்து படைகவர் படைடடையத் தாக்கிப் 
பாழடித்துக் க]த்தில் இடம் பண்ணிவிட, அவ்வாறு இடம் கண்ட க]த்தில் நன்கு தீட்டப்வெபற்று 
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ஒளிவீசும் இடைல கபாலும் முடைனடையயுடைடய கவவெலாடு புகுந்து, அரடைசயும் அழித்துப் படைகவர் 
படைடடையயும் பாழ்வெசய்து, அவ்வெவற்றிப் புகழ் நாவெடங்கும் பரவ, படைகவர் கபார் முரடைசக் குருதிப் 
புனடைல உடைல நீராகக் வெகாண்டு, உடைலயில், தடைச, மூடை] முதலாயின வெபய்து, வீரவடை] அணிந்த 
கதா]ாகிய துடுப்புக் வெகாண்டு, துழாவி ஆக்கிய உணடைவப் கபய்களுக்குப் படைடத்து, அக்க]த்தில் க] 
கவள்வி வெசய்த, வெகால்லும் கபார்வல்ல வெசழிய".

"நளிகடல் இரும் குட்டத்து 
வளி புடைடத்த கலம் கபாலக் 
களிறு வெசன்று க]ன் அகற்றவும், 
க]ன் அகற்றிய வியலாங்கண், 
ஒளிறு இடைலய எஃகு ஏந்தி 
அடைரசுப்ட அCர் உழக்கி, 
உடைரவெசல, முரசு வெவள்வி, 
முடித்தடைல அடுப்பாகப் 
புனல் குருதி உடைலக் வெகாளீஇத், 
வெதாடித் கதாள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின் 
அடுக]ம் கவட்ட அருகபார்ச் வெசழிய!"
                           புறம் : 26:7-17

நகரங்களில் பரத்தடைடைC

கநரிடைட நிடைல, உருவக நிடைல ஆகிய எந்நிடைலயில் வெபாருள் வெகாண்டாலும், நகர வாழ்க்டைக என்றால், 
நாகரீக வ]ர்ச்சி என்கற வெபாருள் : நாகரீகத்தின் வெதளிவான முத்திடைர, விரும்பத் தகாதது எனக் 
கருதப்படாதாயின், பரத்டைதடைC ஒழுக்கம் இடம்வெபறுவகதயாம். பரத்டைதயர் ஆடல் பாடல்களில் நன்கு 
பயிற்சி வெபற்றிருப்பர், கண்கவர் வடைகயில் உடைடயணிந்திருப்பர். அழகுற ஒப்படைன வெசய்து வெகாள்வர். 
"விறல்பட ஆடவல்லா]ாகிய விறலி, Cாணிக்க : Cணிக்ககாடைவ எட்டால் ஆன கCகடைல அணியால் 
அழகு வெபற்ற அல்குலும், Cடப்பம் வெபாருந்திய டைC உண்ட கண்களும், ஒளிவீசும் வெநற்றியும் 
வெகாண்டு", திகழ்தடைலக் கூறுகிறது ஒரு புறநானூற்றுச் வெசய்யுள்.

"இடைழ அணிப் வெபாலிந்த ஏந்து ககாட்டு அல்குல் 
Cடவரல் உண்கண், வாள் நுதல் விறலி”
                      -புறம் : 89 : 1-2

எளிதில் வயப்படக்கூடிய ஆடவடைரத் தங்கக]ாடு, ஆற்றுத்துடைறயிலும், கு]ப் படித்துடைறயிலும் நீராடி 
CகிழுCாறு தூண்ட வல்லவர் பரத்டைதயர். ஆடவன் ஒருவடைனத் தன் அழகால் Cயக்கவல்ல உள்உரம் 
படைடத்த ஒரு பரத்டைத, அவன் Cடைனவிக்குக் கீழ்க்காணும் இறுCாந்த வெசாற்கடை]க் கூறி அனுப்பினாள். 
‘'என் கூந்தலில் ஆம்பலின் முழுப்பூடைவ அணிந்து அழகு வெசய்து வெகாண்டு, புது வெவள்]ம் 
புரண்கடாடும் வெபரிய நீர்த்துடைறயில் புனல் விடை]யாட்டைட விரும்பிச் வெசல்கின்கறன். அவள் 
கணவனும், அங்குத் தவறாது வந்து, புனல் விடை]யாட்டில் என்கனாடு பங்கு வெகாண்டு விடுவாகனா 
என அவள் அஞ்சுவ]ாயின், வெகாடிய கபார் நிகழும்கபாது, கபார் அறம் பிறழாது கபாரிட்டுப் 
படைகவடைர அழிக்கவல்ல எழினி என்பானது வெபரிய கவற்படைட கபார்க்க]த்திடத்கத உள்] 
அவனுடைடய வெபரிய ஆனிடைரடையப், படைகவர் வெகாள்]ாவாறு சூழ நின்று காப்பது கபால, தன் கணவன் 
Cார்பு, என்டைன அணுகவிடாவாறு, தன் கதாழியர் கூட்டத்கதாடு அவடைனக் காத்துக் வெகாள்வா]ாக’

"கூந்தல் ஆம்பல் முழுவெநறி அடைடச்சிப் 
வெபரும்புனல் வந்த இருந்துடைற விரும்பி 
யாம் அஃது அயர்கம் கசறும்; தான் அஃது 
அஞ்சுவ துடைடய ]ாயின், வெவம்கபார் 
நுகம்படக் கடக்கும் பல்கவல் எழினி 
முடைன ஆன் வெபருநிடைர கபாலக் 
கிடை]வெயாடும் காக்க, தன் வெகாழுநன் Cார்கப'’
                          குறுந்வெதாடைக : 80
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விழா நிகழும் இடங்களில் ஆடவர்க்குக் காC கவட்டைக ஊட்டிக் கவர்ந்து வெகாள்வான் கவண்டிப் 
பரத்டைதயர் வெபருங்கூட்டCாக வந்திருப்பர். வாடை] மீன்கள், நீரில், பிறழ்ந்து வெகாண்டிருப்படைதக் 
கண்டும், அவற்டைறக் கவர்ந்து வெகாள்]க் கருதாது, அக்கு]த்தில் வாழும் நீர்நாய், நாள்கதாறும் துயில் 
கCற்வெகாண்டுவிடும் இடCாகிய, வாரி வழங்கும் டைகவண்டைCயுடைடய கிள்ளிவ]வனுக்கு உரிய , 
ககாயில் வெவண்ணிடையச் சூழ உள்] வயல்கள் விடை]ந்து கிடக்கும், நல்ல நிறம் வாய்ந்த, முற்றிய 
தடைழக]ால் ஆன ஆடைடடைய, வெCத்வெதன்ற அகன்ற அல்குல் கCல், அழகு உற உடுத்துக்வெகாண்டு, 
நானும் இங்கு நடைடவெபறும் விழாவிற்குச் வெசல்ல கவண்டும். புதுப்புது வருவாய்கடை] உடைடய ஊரன், 
என்டைன அங்கு, அக்ககாலத்தில் காண்பனாயின், என்டைன வடைரந்து வெகாள்]ாது விடுத்துப்கபாவது 
அரிதினும் அரிதாகும்".

"வாடை], வாளிற் பிறழ, நாளும் 
வெபாய்டைக நீர்நாய் டைவகுதுயில் ஏற்கும், 
டைகவண் கிள்ளி, வெவண்ணி சூழ்ந்த 
வயல்வெவள் ]ாம்பல் உருவ வெநறித்தடைழ 
ஐது அகல் அல்குல் அணிவெபறத் டைதஇ, 
விழவிற் வெசலீஇயல் கவண்டும், Cன்கனா ! 
யாணர் ஊரன் காணுநன் ஆயின் 
வடைரயா டைCகயா அரிகத".
நற்றிடைண- 390 : 1-8

பரத்டைத, ஆடவர் கதடும் வெவறிகயாடு வெதருக்களில் வரும்கபாது, Cடைனவியர், தத்தம் கணவடைர 
விழிப்கபாடு காத்துக் வெகாள்] கவண்டும். தடைலவிடைய, அவள் கதாழி இவ்வாறு எச்சரிக்கிறாள். 
"கள்]மிலா கநாக்கடைCந்த அழகிய கண்கள், Cயிர்ச்சாந்தணிந்து Cணம் ஊட்டப்வெபற்ற கூந்தல், பருத்த 
கதாள்கள், ஒழுங்குற வ]ர்ந்த வெவண்பற்கள், திரண்டு வெநருங்கிய துடைடகள் ஆகிய இத்தகு சிறப்புக]ால்
ஒப்புயவர்வற்ற கபரழகியாகிய பரத்டைத அழகிய தடைழயாடைட உடுத்தும் விழா நிகழ் க]ம் வெபாலிவு 
வெபற வந்து நின்ற விட்டாள். அவள் பார்டைவயினின்றும் நம் கணவடைரக் காக்க, கதாழிமீர்; எழுமிகனா 
எழுமின்!"

"Cடக்கண், தகரக் கூந்தல், படைணத்கதாள், 
வார்ந்த வால் எயிற்றுச், கசர்ந்து வெசறி குறங்கின் 
பிடைணயல் அந்தடைழத் டைதஇத் , துடைண இலள், 
விழவுக்க]ம் வெபாலிய வந்துநின் றனக] 
எழுமிகனா எழுமின்எம் வெகாழுநர்க் காக்கும்"
                     - நற்றிடைண : 170:1-5

ஆடவடைர அடிடைC வெகாள்ளும் பரத்டைதயரின் முயற்சி பற்றிய Cற்வெறாரு காட்சி இகதா; ‘'ஊரில் 
விழாவும் முடிந்து விட்டது, முழவின் முழக்கமும் அடங்கி விட்டது; இந்நிடையில் இவள் யாது 
கருதினக]ா என்று ககட்பாகய யாயின், கூறுகிகறன் ககள். ஒரு நாள் தடைழ ஆடைட உடுத்து, அத்தடைழ 
ஆடைட அடைசயும் அல்குடைல உடைடயவ]ாய்த் வெதருவின்கண் இப்பரத்டைத வெசன்றாள். அவ்வ]கவ, 
படைழய வெவற்றிகள் பல வெகாண்ட CடைலயCான் திருமுடிக்காரி, அவ்கவாரிக்கு உரிய நகரின் ஒப்பற்ற 
வெபரிய வெதருவில் வெவற்றிக்களிப்கபாடு புகுந்தானாக , அதுகண்ட ஓரியின் Cக்கள் ஒன்றுதிரண்டு 
ஆரவாரப் கபவெராலி எழுந்துவிட்டது. அது ககட்டதும், ஆராய்ந்து வெகாண்ட, சிறந்த வடை]யல்கடை] 
அணிந்த அழகிய கCனிடைய உடைடய இவ்வூர் Cகளிவெரல்லாம், தங்கள் கணவன்Cார்கடை], அவள் 
கண்ணில் படாவாறு காத்துக் வெகாண்டனர். அதனால் இவர்களும் நன்டைC அடைடந்தார்கள். நடந்தது 
இதுதான்”,

“விழவும் உழந்தன்று முழவும் தூங்கின்று; 
எவன்குறித் தனள் வெகால் என்றி யாயின், 
தடைழ அணிந்து அலCரும் அல்குல் வெதருவின் 
இடை]கயாள் இறந்த அடைனத்திற்குப் பழவிறல் 
ஓரிக் வெகான்ற ஒரு வெபரும் வெதருவில் 
காரி புக்ககநரார் புலம்கபால், 
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கல்வெலன் றன்றால் ஊகர, அதற்வெகாண்டு 
காவல் வெசறிய Cாட்டி, ஆய்வெதாடி.

எழில்Cா கCனி Cகளிர் - 
வீழு Cாந்தனர், தம் வெகாழுநடைரக் காத்கத".
           நற்றிடைண : 320

அ]வுக்கு மீறிய பரத்டைதயர் ஒழுக்கம், இல்லற வாழ்க்டைகயில் வெபரிய பூசலுக்கு வழிவகுத்துவிட்டது. 
ஊடல் எனப்படும், கணவன் Cடைனவியர்களுக்கிடைடகயயான சிறு பூசல், Cருதத்திடைண சார்ந்த 
பாடல்களின் கருப்வெபாரு]ாகிவிட்டது. கீழ் வரும் பாட்டு அது குறித்தது. "வெவள்ளிய வெநற்கதிடைர 
அறுவடைட வெசய்யும் உழவர் முழக்கும் தண்ணுடைC ஒலிக்கு அஞ்சி, அவ்வயலில் அடங்கியிருந்த 
பறடைவகள் எல்லாம் எழுந்கதாடி வெநருங்க அCர்தலால், வயல் மீது தாழ வடை]ந்திருக்கும் 
கிடை]கடை]யுடைடய Cருத Cரத்தின், பூங்வெகாத்துக்கள் உதிராநிற்கும், இரவலர்க்குக் வெகாடைடப் 
வெபாரு]ாகத் கதர்கடை]கய வழங்கும் வள்] லாகிய விரான் என்பானுக்கரிய சிறந்த இருப்டைபயூர் 
கபான்ற என் அழவெகல்லாம் வெகடுவதாயினும் வெகடுக; என்டைன வெநருங்க உன்டைன விடுகவனல்கலன். 
வெநருங்கவிட்டால் என்வாய் உன்டைன விலக்கினும், என் டைககள் உன்டைன அடைணத்துக் வெகாள்ளும். 
ஆனால், நீகயா பரத்டைதயின் Cார்பால் Cாசுபட்ட சந்தனம் பூசப்பட்ட Cார்பிடைன உடைடயாய்; 
அப்பரத்டைத தழுவியதால் வாடிய Cாடைலயிடைன உடைடயாய்; அத்தடைகய உன்டைனத் வெதாடுவது, 
வெதாடத்தகாதன எனக் கழித்துவிட்ட தாழி முதலாம் கலங் கடை] எடுத்து ஆள்வதற்கு ஒப்பாகும். ஆககவ 
என் Cடைனக்கு வாரற்க; உன்டைன அடைணத்த அப்பரத்டைத வெநடிது வாழ்க"...

"வெவண்வெநல் அரிநர் தண்ணுடைC வெவரீஇப் 
பழனப் பல்புள் இரியக், கழனி 
வாங்குசிடைன Cருதத் தூங்குதுணர் உதிரும் 
கதர்வண் விராஅன் இருப்டைப அன்ன என் 
வெதால்கவின் வெதாடைலயினும் வெதாடைலக; சார 
விகட என்; விடுக்குவ னாயின், கடைடஇக் 
கவவுக்டைக தாங்கும்; Cதுடைகயம் குவவுமுடைற 
சாடிய சாந்திடைன ; வாடிய ககாடைதடைய,

ஆசில் கலம் கழீஇ யற்றும்; 
வாரல்; வாழிய! கடைவஇநின் கறாக]”.
நற்றிடைண : 350

கணவன் பிடைழடைய, Cடைனவி, ஒகராவழி Cன்னித்து, அவடைன ஏற்றுக் வெகாள்வதும் உண்டு. “பாணகன! 
அருகக வருக! நல்ல அணிகலன்கடை] அணிந்த என் Cடைனவி, சுற்றத்தார் அடைனவரும் கூடியிருந்து 
ஓம்ப, முதல் சூல் உடைடயா]ாகி Cகவு ஈன்று, நம் குடிவ]ர வழிவெசய்து, வெநய்கயாடு கலந்த 
வெவண்சிறுகடுகாம் விடைதகடை] நம் Cாளிடைகவெயாகும் வி]ங்கப் பூச, பாயலில் படுத்திருந்தவடை] 
வெநருங்கி அழகிய கூந்தடைல உடைடய முதுவெபண்டுCாகித் துயிலா நின்றடைனகய! என்கன நின் சிறப்பு! 
எனப் பலப்பல கூறிப் பாராட்டி Cகவு ஈன்று Cாண்புற்ற அவள் அழகிய வயிற்டைற, என் டைகக்குவடை] 
Cலரால் தடவிக் வெகாடுத்து ஏகதா சிந்தடைனயில் ஆழ்ந்கதன் கபால் சிறிது வெபாழுது அங்கு நின்றிருந்த 
என்டைன, வெCல்ல கநாக்கி, முல்டைலயின் அரும்புகள் கபாலும் பற்கள் கதான்ற சிறிகத நடைகத்துப் 
பின்னர், வெவட்கம் வந்துறகவ, நிலCலர் கபாலும் கண்கடை]த் தன் டைகக]ால் மூடிக்வெகாண்டு Cகிழ்ந்த 
காட்சி, எனக்கு நடைக தருவதாய் இருந்தது. அது குறித்து நடைகத்து Cகிழ பாணகன! வருக”.

“வாராய் பாண! நகுகம், கநரிடைழ

கரும்புடைடக் கடுஞ்சூல் நம் குடிக்கு உதவி, வெநய்கயா டிடைCக்கும் ஐயவித் திரள்காழ் வி]ங்குநகர் 
வி]ங்கக் கிடந்கதாள் குறுகிப் புதல்வன் ஈன்வெறனப் வெபயர்வெபயர்த்து, அவ்வரித் திதடைல அல்குல் 
முதுவெபண் டாகித், துஞ்சுதிகயா? வெCல் அஞ்சில் ஓதி ; எனப் பன்Cாண் அகட்டில் குவடை] ஒற்றி 
உள்ளிவெனன் உடைறயும் எற்கண்டு, வெCல்ல முடைக நாண் முறுவல் கதாற்றித் தடைகCலர் உண்கண் புடைதத்து
உவந் ததுகவ'’
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                           - நற்றிடைண : 370</poem>}} poem>}} தடைலவியின் சினம் வெபரும்பாலும் தணிவது இல்டைல. கணவன் 
வாயில் கவண்டிப் பாணர்நண்படைனத் தூது கபாக்கினும், அது பயன் அளிப்பதில்டைல . சினம் Cாறா ஒரு 
Cடைனயாள் கூறுவது இது: பாணகன! Cகப்வெபற்றதனால் உற்ற வாலாடைC நீங்க எழுப்பிய புடைகயும் 
படிந்து, புதல்வனுக்குத் தீட்டும் டைCயும் இழுகி, ஆடைடயும் அழுக்குப் படிந்துள்]து. சுணங்கால் அழகு 
வெபற்ற இடை]ய வெகாங்டைகயின் இனிய பால் வெபருக, அது கரப்பப் புதல்வடைன அடைணத்துக் 
வெகாண்டடைC யால் கதாளும் முடைட நாற்றம் வீசுகிறது. ஆககவ, இடைவ கபால்வனவற்றால் தூய்டைC 
வெகட்டுப் கபாகாCல் புதுப் வெபாலிகவாடு இருப்பவரும், நல்ல பல அணிகடை] - அணிந்தவரும் ஆகிய 
பரத்டைதயர் கசரிக்கண் கதரில் திரிந்து வெகாண்டிருக்கும் உன் தடைலவனுக்கு, நான் தகுதியுடைடயவள் 
அல்லள். அதனால், வெபான்கம்பி கபான்ற நரம்புகடை]க் வெகாண்ட யாழில் எழும் இடைசக்கு ஏற்ப, 
இன்குரல் எடுத்துப் பாடுதலில் நீ வல்லவகன ஆயினும், கருதி வந்தடைதப் வெபறுவான் கவண்டி, 
என்டைனத் வெதாழுது பாடுவது வெசய்யற்க குளிர்ந்த நீர்த்துடைறக]ால் நிடைறந்த நல்ல ஊருக்கு 
உரிகயானாகிய உன் தடைலவடைன இங்கிருந்து வெகாண்டு வெசன்று விடுவாயாக. பலராலும் பாராட்டப் 
வெபறும் தகுதியுடைடயதாகிய என் Cடைனயில் இருந்து நீ பாடாதவாறு, வெதருவில் வெநடும்வெபாழுது 
நிற்குCாறு கதரில் பூட்டப்பட்டிருக்கும் குதிடைரகளும் அந்நிடைலடைய வெவறுத்துக் குரல் எழுப்புகின்றன. 
ஆககவ, நான் விரும்பாத நிடைலயில், பயனில் வெசாற்கடை] கCலும் கூறிக் வெகாண்டு நிற்க கவண்டாம்". 

”வெநய்யும் குய்யும் ஆடி, டைCவெயாடு 
Cாசுபட் டன்கற கலிங்கமும்; கதாளும் 
திதடைல வெCன்முடைலத் தீம்பால் பிலிற்றப் 
புதல்வற் புல்லப் புனிறுநா றும்கC; 
வாலிடைழ Cகளிர் கசரித் கதான்றும் 
கதகராற்கு ஒத்தவெனம் அல்கலன்; அதனால் 
வெபான்புடைன நரம்பின் இன்குரல் சீறியாழ் 
எழாஅல், வல்டைல ஆயினும்; வெதாழாஅல்,

வெகாண்டு வெசல், பாண! நின் தண்துடைற ஊரடைன 
பாடுCடைனப் பாடல் கூடாது, நீடுநிடைலப் 
புரவியும் பூண்நிடைல முனிகுவ; 
விரகில் வெCாழியல்; யாம் கவட்டது இல்வழிகய”.
                  - நற்றிடைண : 380.

கபாற்றா ஒழுக்கம் உடைடயராகிய பரத்டைதயரின் பிடிக்குள் அகப்பட்டுக் வெகாள்ளும் ஆடவர் வெசய்யும் 
தவறுகளுக்கு அ]கவ இராது என்பது கநாக்கிக், கணவடைர ஏற்க Cறுக்கும் Cடைனவியரின் பிடிவாதத்தின்
நியாயத்தன்டைC உணரப்படும் பரத்டைதயர் ஒழுக்கம் வெகாண்ட கணவனால் புறக்கணிக்கப் பட்டாள் 
ஒருத்திக்கு அவள் கதாழி கூறுவது, இது; “அன்டைன கபாலும் அன்புடைடயாய்! நறிய வெநற்றிடையயுடைடய 
அரிடைவகய! காதில் குடைழ அணிந்து Cார்பில் Cாடைல சூடி, டைகயில் வெதாடி அணிந்து விழாக் க]த்தில் 
துணங்டைக ஆடிக்வெகாண்டிருக்கும் தடைலவடைனக் டைகப்பற்றிக் வெகாண்டுவந்து விடலாம் என்று, என் 
அறியாடைCயால் ஆடைசப்பட்டு, விழாக்களும் கநாக்கிச் வெசன்று வெகாண்டிருக் கும்கபாது, நம்மிடம் 
அயலான் கபால் நடந்துவெகாள்ளும் அவன், வெநடிய வெபரிய வெதருக்ககாடியில், ஒரு வடை]வான இடத்தில் 
கவறு ஒரு வழியாகத் திடுவெCன வந்து எதிர்ப்பட, அவடைன, “Cடைனயாடை]ப் பிரிந்து பரத்டைதயர் பின் 
திரியும் உன்டைனக் கண்டித்துக் ககட்பார் யாகரனும் உ]கரா? அல்லது ஒருவருகC இலகரா'’ என்று நான் 
ககட்க, அவன் அதுபற்றி ஏதும் கருதாதான் கபால், என்டைனப் பார்த்து, ‘உன் வெநற்றிப் பசடைல நனிமிகு 
அழகு” என்று கூறினான். படைகவராலும் பாராட்டத்தக்க வெபரும் சிறப்புடைடயான் என்படைத 
Cறந்துவிட்டு, “நண்ப! நீ ஒரு நாணிலி” எனக் கடிந்து கூறிவிட்கடன்”

"அறியாடைCயின் அன்டைன ! அஞ்சிக் 
குடைழயன், ககாடைதயன், குறும்டைபத் வெதாடியன்: 
விழவயர் துணங்டைக தழுஉகம் வெசல்ல, 
வெநடுநிமிர் வெதருவில் டைகபுகு வெகாடுமிடைட, 
வெநாதுC லா]ன் கதும் எனத் தாக்கலின்,

'ககட்கபார் உ]ர்வெகால்? இல்டைல வெகால்? கபாற்று' என 
'யா]து பசடைல', என்றனன்; அதன் எதிர்' 
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“நாணிடைல எலுவ!” என்று வந்திசிகன; 
வெசறுநரும் விடைழயும் வெசம்Cகலான், என, 
நறுநுதல் அரிடைவ! கபாற்கறன்; 
சிறுடைC வெபருடைCயின் காணாது, துணிந்கத".
                     - நற்றிடைண : 50

துணங்டைகயாவது, ஆடவரும் வெபண்டிரும் பங்கு வெகாள்ளும் ஒருவடைக ஆடல்; ஆடுங்கால், டைககடை] 
வடை]த்து ஒருவடைரவெயாருவர் தழுவிக்வெகாள்வர். அது, Cக்கடை]ப் கபாலகவ, கபய்களுக்கும் 
வெபாதுவானது. ”கண்டாடைர உ]ம் நடுங்கப் பண்ணும் நடைடயும், கண்டார்க்கு அச்சம் ஊட்டும் 
உருவமும் உடைடய கபய்Cகள். வெசங்குறுதி துழாவிய கூரிய நகங்கடை]க் வெகாண்ட விரல்க]ால் 
கண்கடை]த் கதாண்டி உண்ணப்பட்டுவிட்ட முடைட நாற்றம் உடைடய கரிய பிணத்தின் தடைலடையத் 
வெதாடியணிந்த டைகயில் ஏந்திக் வெகாண்டு, படைகவர்க்கு அச்சம் வருCாறு, எதிர் வெசன்று அழிக்கும் கபார்க் 
க]த்டைதப் பாடித் கதாள் குலுங்க அப்பிணத்டைதத் தின்னும் வாயுடைடயவ]ாய்த் துணங்டைகக் கூத்து ஆடா
நிற்கும்".

"உருவெகழு வெசலவின், அஞ்சுவரு கபய்Cகள், 
குருதி ஆடிய கூருகிர்க் வெகாடுவிரல், 
கண்வெதாட்டு உண்ட கழிமுடைடக் கருந்தடைல 
ஒண்வெதாடித் தடக்டைகயின் ஏந்தி, வெவருவர 
ஏன்று அடு விறற்க]ம் பாடித்து, கதாள்வெபயரா 
நிணம்தின் வாயள் துணங்டைக தூங்க".
திருமுருகாற்றுப்படைட 57-56

யாழ் இடைசக்கும் பாணரும் கூத்து ஆடும் கூத்தரும் கூத்தியரும், நடனCாடும் விறலியரும் ஒன்றுகலந்கத 
வாழ்வர். ஒருவருக்கு ஒருவர் துடைணபுரிந்து வெகாள்வர். அவர்கள், வெபரும்பாலும் கபரரசர்க]ாலும், 
குறுநிலத் தடைலவர் க]ாலும் கபணப்படுவர். அவர்களில் ஒரு குழுவினர், ஒருமுடைற, வெபரிய 
வில்லா]னாகிய ஒரு குறுநிலத் தடைலவடைனச் வெசன்று கண்டனர். அவர்களுள் தடைலவன், பாணன். 
ஆககவ, அவன் ஏடைனகயாடைர கநாக்கி, ‘'நான் பாடுகிகறன், விறலி; நீங்கவெ]ல்லாம் முழவிடைன 
முழக்குங்கள், யாழ்களில் பண்ணிடைச எழுப்புங்கள் ; களிற்றின் வெதாங்கும் டைககபாலும் தூம்பு 
எனப்படும் வெபருவங்கியத்டைத இடைசயுங்கள்; எல்லரி எனப்படும் சல்லிடைய வாசியுங்கள். ஆகுளி 
எனப்படும் சிறுபடைறடைய அடைறயுங்கள்; பதடைல எனப்படும் ஒருகண் Cாக்கிடைணயின் ஒரு பக்கத்டைத 
வெCல்லக் வெகாட்டுங்கள்; நCது வெதாழில் உணர்த்தும் அடைடயா]க் ககாலாம் Cதடைல Cாக்ககாடைல என் 
டைக தாருங்கள்'’.

"பாடுவல்; விறலி! ஓர்வண்ணம், நீரும் 
Cண்முழா அடைCமின்; பண்யாழ் நிறுமின்; 
கண்விடு தூம்பின் களிற்றுயிர் வெதாடுமின்; 
எல்லரி வெதாடுமின்; ஆகுளி வெதாடுமின்; 
பதடைல ஒருகண் டைப என இயக்குமின்; 
Cதடைல Cாக்ககால் டைகவலம் தம்மின்".
                புறம் : 152 : 13-18

பாட்டுடைடத் தடைலவன், அவர்களுக்கு இடைறச்சி கலந்த உணவும், இனிய Cதுவும், வெபான்னும் நிடைறயத் 
தருவன் என்பது கூறத் கதடைவ இல்டைல. பாணன் கூற்றில் கூறுவதானால், “கவட்டைடயில் தான் எய்து 
வெகான்ற Cானின் நிணத்கதாடு கூடிய இடைறச்சியாம் பக்குவCாகப் பண்ணப்பட்ட உணகவாடு, உருக்கிய
ஆன் வெநய்கபாலும் Cதுடைவயும் தந்து, தன் Cடைலயில் கிடைடத்த கலப்பில்லாத வெபான்வெனாடு, பல்வடைக 
Cணிக்குவியல்கடை]யும், வாங்கிக் வெகாள்ளுங்கள் என வழிநடைடயில் வாரி வழங்கினான்”.

"கவட்டத்தில் 
தான் உயிர் வெசகுத்த Cான்நிணப் புழுக்ககாடு 
ஆன் உருக் கன்ன கவரிடைய நல்கித், 
தன் Cடைலப் பிறந்த தாவில் நன்வெபான் 
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பன்Cணிக் குடைவவெயாடும் விடைரஇக் வெகாண்வெCனச் 
சுரத்திடைட நல்கி கயாகன” (புறம் : 152 : 25-30)

கடற்கடைரத் துடைறமுகங்கள்

கிறித்துவ ஊழியின் வெதாடக்கத்தில், உகராCாபுரிகயாடு நடைடவெபற்ற வாணிகத்தில் மிகப்வெபரிய 
வ]ர்ச்சிகயாடு, கடற்கடைர நகரங்களும் மிகவும், முக்கியத்துவம் உடைடயதாக உயர்ந்துவிட்டன. 
அவ்வாகற இலக்கியங்களிலும் குறிப்பிடப் பட்டுள்]ன. கிழக்குக் கடற்கடைரயில் வடககாடியில் 
குறிப்பிடக்கூடியது, பிற்காலத்தில் Cல்டைல என்றும், கCலும் பிற்பட்ட காலத்தில் Cகாபலிபுரம் என்றும் 
அடைழக்கப் பட்டதான Cாவிலங்டைகத் துடைறமுகCாம். விடை]யாடும் கூட்டCாகிய சிறந்த வெதாடி 
அணிந்த Cகளிர், பன்றிகள் உழுது கசறாக்கிய Cண்டைணக் கி]றினால் அதன் கண் புலால் நாறும் ஆடைC 
முட்டைடகடை]யும், கதன் நாறும் ஆம்பல் கிழங்குகடை]யும் வெபறும் Cண்வ]மும், இழும் எனும் ஒலி 
ஓயாது ஒலிக்குCாறு நீடைர வெவளிப்படுத்திக் வெகாண்கட யிருக்கம் Cதகுகடை]க் வெகாண்ட நீர்வ]மும் 
உடைடய வெபருடைCமிக்க Cாவிலங்டைக".

ஓடைர ஆயத்த ஒண்வெதாடி Cகளிர் 
ககழல் உழுத இருஞ்கசறு கிடை]ப்பின், 
யாடைC ஈன்ற புலவுநாறு முட்டைடடையத் 
கதன் நாறு ஆம்பல் கிழங்வெகாடு வெபறூஉம் 
இழும் என ஒலிக்கும் புனலம் புதவின் 
வெபருCா விலங்டைக "
    -புறம் : 176 : 1-6

இத்துடைறமுகம் Cற்றுகCார் இடத்தில், Cணம் நாறும் Cலர்கடை]யுடைடய சுரபுன்டைன , அகில், சந்தனம் 
ஆகிய Cரங்கடை] நீராடும் துடைறயில் நீராடும் Cகளிர்களின் கதாள்களுக்குத் வெதப்பம் ஆகித் 
துடைணபுரியுCாறு, கடைரகடை]க் குத்தி அழிக்கும் வெபருவெவள்]ம் அடித்துக் வெகாண்டுவந்து தரும் 
ஆற்றுவ]ம் மிக்கதும், அழிக்கலாகா ஆற்றல் வாய்ந்த வெதால்வெபரும் நகராம் இலங்டைகயின் வெபயடைரத் 
தான் கதான்றிய கபாகத வெபற்றதுCாகிய Cாவிலங்டைக" எனக் கூறப்பட்டுள்]து.

நறுவீ நாகமும், அகிலும், ஆரமும் 
துடைறவெயாடு Cகளிர்க்குத் கதாள் புடைண ஆகிய

வெபாருபுனல் தரூஉம் கபாக்கரும் Cரபின் 
வெதான்Cா இலங்டைகக் கருவெவாடு வெபயரிய நன்Cா 
விலங்டைக”
                 - சிறுபாணாற்றுப்படைட : 116 - 120

காவிரி கடவெலாடு கலக்குமிடத்தில், வெதால்லூாழிக் காலத்திலிருந்கத புகழ் வெபற்றிருந்த புகார் அல்லது 
காவிரிப் பூம்பட்டினம் இடம் வெபற்று]து. ஆககவ, அது பல பாடல்களில் கூறப்பட்டுள்]து. அப்புகார்த் 
துடைறமுகம் “ கCகல விரித்த பாடையச் சுருட்ட கவண்டாCலும், ஏற்றிய பாரங்கடை] இறக்கிவிட 
கவண்டாCலும், ஆற்று முகத்துத் துடைறமுகத்துள் புகுந்த வெபரிய கலத்திலிருந்து பணியாட்கள், 
பண்டங்கடை], இடைடநிடைல நகருக்குக் வெகாண்டுகபாய்ச் கசர்க்கும்” சிறப்புடைடயதாகக் கூறப்பட்டு]து.

"மீப்பாய் கடை]யாது, மிடைசப்பரம் கதாண்டாது, 
புகாஅர்ப் புகுந்த வெபரும்கலம், தகாஅர், 
இடைடப்புலப் வெபருவழிச் வெசாரியும்”
                    புறம் : 30 : 11-13

பூக்கள் உதிர்ந்து பரந்து கிடக்கும் அகன்ற துடைறகடை] யுடைடய காவிரியாகிய வெபரிய ஆற்றின் 
வெபருக்வெகடுத்து வரும் வெவள்] நீர், நுண்Cணல் திரளுCாறு கCடாக்கிய வெவண் Cணற் 
குவியல்கடை]யும், புதுவருவாய்கடை]யும் உடைடய ஊர்கடை] உடைடய வெசல்வவ]ம் மிக்க கசாழ 
கவந்தர்க]ால் புரக்கப்படும் உலகவெCல்லாம் பாராட்டும் நன்டைC மிக்க நல்ல புகழ் உடைடயதான 
நான்Cடைறக]ாம் பழம் நூல்கடை] அளித்த முக்கண் வெசல்வன் ககாயில் வெகாண்டிருக்கும் ஆலமுற்றம் 
என்னும் இடத்தில் அழகுற எடுக்கப்பட்ட வெபாய்டைககடை]ச் சூழ்ந்திருக்கும் பூஞ்கசாடைலகளில், 
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Cடைனயுடைற Cகளிர், அழகுறச் வெசய்யப்பட்ட Cணற் பாடைவகடை] டைவத்து விடை]யாடும் துடைறயிடைன 
உடைடயதும், Cகரக் வெகாடிகடை] உச்சியில் வெகாண்ட வான]ாவ உயர்ந்த Cதிடைலயும், முடி 
அறியப்படாவாறு மிக உயர்ந்த Cாளிடைககடை]யும் உடைடய புகார்” என்றும், பூக்கள் Cலர்ந்து Cணக்கும் 
நீண்ட உப்பங்கழிகளின், நடுவண், வெபரும்புகழ் வாய்ந்த காவிரியின் கடைரக்கண் உள்] நகரம்" என்றும் 
கூறப்பட்டு]து.

பூவிரி அகல்துடைறக் கடைனவிடைசக் கடுநீர்க் 
காவிரிப் கபரியாற்று அயிர்வெகாண்டு ஈண்டி 
எக்கர் இட்ட குப்டைப வெவண்Cணல் 
டைவப்பின் யாணர் வ]ங்வெகழு கவந்தர், 
ஞாலம் நாறும் நலங்வெகழு நல் இடைச 
நான்Cடைற முதுநூல் முக்கண் வெசல்வன் 
ஆல முற்றம் கவின்வெபறத் டைதஇய 
வெபாய்டைக சூழ்ந்த வெபாழில்Cடைன Cகளிர் 
டைகவெசய் பாடைவ துடைற 
Cகர வெநற்றி வான்கதாய் புரிடைசச், 
சிகரம் கதான்றாச் கசண்உணர் நல்இல் 
புகா அர்"
                 -அகம் : 181 : 11-22

பூவிரி வெநடுங்கழி நாப்பண்; வெபரும் வெபயர்க் 
காவிரிப் படப்டைபப் பட்டினம்.
                   அகம் : 205 : 17-12

இரண்டு பாடல்களில் கூறப்பட்டிருக்கும், புறந்டைத எனப்படும் புடைறயாறு, கிழக்குக் கடற்கடைரயில் 
உள்] Cற்வெறாரு துடைறமுகப்பட்டினம், வெபரிய அடைலகள், ஒலிகயாடு, இயக்கமும் அடங்கியிருந்த, 
கCகம் சூழ்ந்த இரவில், வெகாழுத்த மீன்கடை]ப் பிடிக்கும் பரதவர், பரந்த கடலில், தங்கள் மீன்பிடி 
திமில்களில், கடலின் இருளும் நீங்குCாறு ஏற்றியிருக்கும் வி]க்குகள், கபாரில் புறம் காட்டாக் 
ககாட்பாட்டிடைன உடைடய கவந்தன் பாசடைறக்கண் உள்], ஒயாது ஆடிக்வெகாண்கடயிருக்கும் 
இயல்புடைடயவாய, கபார்யாடைனகளின் அழகிய முகத்தில் பூட்டியிருக்கும் முகபடங்களின் ஒள்ளிய 
சுடர்கபாலத் கதான்றும் இடCாகிய, பாடிவரும் இரவலர்கடை]ப் பிறரிடம் வெசல்லாவாறு வடை]த்துக் 
வெகாள்]வல்ல டைகவண்டைC வாய்ந்த ககாCகனாகிய, குதிடைரகள் பூண்ட சிறந்த 
கதர்ப்படைடயுடைடய வெபரியன் என்பானுக்கு உரிய, Cலர் விரிந்த வெகாத்துக்கடை]க் வெகாண்ட புன்டைன 
Cரங்கள் நிடைறந்த கசாடைலக]ால் சூழப்பட்ட புறந்டைத” என்றும், ‘'கள் உண்டு Cகிழ்ந்திருப் பவனும், 
நல்ல கதர் உடைடயவனும் ஆகிய வெபரியன் என்பானுக்கு உரிய , கள் Cணக்கும் வெபாடைறயாறு” என்றும் 
கூறப்பட்டு]து.

“வெபருந்திடைர, முழக்கவெCாடு இயக்கு அவிந் திருந்த 
வெகாண்டல் இரவின் இருங்கடல் Cடுத்த 
வெகாழுமீன் வெகாள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண்சுடர் 
ஓடாப் பூட்டைக கவந்தன் பாசடைற 
ஆடியல் யாடைன அணிமுகத்து அடைசத்த 
ஓடைட ஒண்சுடர் ஒப்பத் கதான்றும் 
பாடுநர்த் வெதாடுத டைகவண் ககாCான் 
பரியுடைட நற்கறர்ப் வெபரியன், விரியினர் 
புன்டைனயம் கானல் புறந்டைத முன்துடைற”
                 - அகம் : 100 : 5- 13

‘'நறவுCகிழ் இருக்டைக, நற்கறர்ப் வெபரியன் 
கள்கCழ் வெபாடைறயாறு”
            - நற்றிடைண : 131 : 7-8
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பாண்டியரின் முக்கிய துடைறமுகம், வெகாற்டைக. அது முத்துக்கள் விடை]கின்ற பரந்த கடடைலயுடைடய 
வெகாற்டைக நகரத்து முன்புள்] துடைறமுகம் ; “முத்துப்படு பரப்பின் வெகாற்டைக முன் துடைற” (நற்றிடைண : 
23 : 6) என்றும், வீரம் வெசறிந்த கபாரில் வல்ல பாண்டியர்கள், அறவெநறி வெகடாது காக்கும் அழகிய 
வெகாற்டைகப் வெபருந்துடைறயில் வெகாள்ளும் முத்து ‘'Cறப்கபார்ப் பாண்டியர் அறத்திற் காக்கும் 
வெகாற்டைகஅம் ‘வெபருந்துடைற முத்து” (அகம் : 27 : 9-10) என்றும்; வீசும் அடைலகள் வெகாண்டு வந்து 
குவிக்கும், குளிர்ந்த இனிய ஒளியிடைனயுடைடய முத்துக்கள். ஊர்பவர். விரும்புCாறு நடக்கும் 
குதிடைரகளின் கால் வடுக்கடை] Cடைறக்கும் நல்ல கதடைரயுடைடய பாண்டியரது வெகாற்டைக. இவர்திடைர தந்த
ஈர்ங்கதிர் முத்தம். கவர்நடைடப் புரவிக் கால்வடு தபுக்கும் நற்கறர் வழுதி வெகாற்டைக ' (அகம் : 130 : 9-11) 
என்றும், வெவற்றிகய காணும் கபாரில் வலலவர்க]ாய் பாண்டியரது, புகழ் மிக்க சிறப்பிடைனயுடைடய 
வெகாற்டைக : முன் துடைறயில் கிடைடக்கும் ஒளிவீசும் முத்துக்கள்: "விறல் கபார்ப் பாண்டியன், புகழ்Cலி 
சிறப்பின் வெகாற்டைக முன்துடைற அவிர் கதிர் முத்தம்" (அகம் : 207:3-5) என்றும், கடல் நீர்ப் பரப்பில் 
வெசன்று, பல மீன்கடை]யும் பிடிப்பவர், அவற்றுடன் கசரக்வெகாண்ட முத்துச் சிப்பிகடை], நாரால் வடித்து 
எடுக்கப்பட்ட கள்ளின், Cகிழ்ச்சி மிக்க விடைலயாகக் வெகாடுக்கும். மிக்க புகழ் வாய்ந்த வெகாற்டைக", " 
பரப்பில் பன் மீன் வெகாள்வர் முகந்த சிப்பி , நாரரி நறவின் Cகிழ்வெநாடைடக் கூட்டும் கபரிடைசக் 
வெகாற்டைக (அகம் : 296 : 8-10) என்றும், வி]ங்கும் வெபரிய கடலில், எதிர்த்தாடைரக் வெகால்லும் 
சுறாமீன்கடை] நீக்கிவிட்டு வலம்புரிச் சங்குகடை] முழ்கிக் வெகாணர்ந்த வெபரிய மீன்பிடி . படகுகடை] 
உடைடய பரதவர், பிடித்த அச்சங்குகளின் கல்வெல னும் ஒலியிடைன முழுக்க ஆரவாரம் மிக்க வெகாற்டைக 
நகரத்தார் வரகவற்கக் கடைரகசர்வர் என்றும் பாராட்டப் பட்டு]து.

இலங்கு இரும் பரப்பின் எறிசுறா நீக்கி, 
வலம்புரி மூழ்கிய வான்திமில் பரதவர் 
ஒலித்தடைலப் பணிலம் ஆர்ப்பக் கல் எனக் 
கலிவெகழு வெகாற்டைக எதிர்வெகா] இழிதரும்".
                     -அகம் : 350 : 10-13

கசரர்களின் முக்கிய துடைறமுகம் முசிறி . "கசரர்க்கு உரிய சுள்ளியாகிய கபரியாற்றின் வெவள்ளிய நுடைரகள்
சிதறி விலகுCாறு, யவனர்கள் வெகாண்டுவந்த அழகிய கவடைலப் பாட்டால் சிறப்புற்ற Cரக்கலம், 
வெபாற்காசுகக]ாடு வந்து மி]குப் வெபாதிகக]ாடு மீளும், வ]ம் மிக்க முசிறி".

கசரலர்,
சுள்ளியம் கபரியாற்று வெவண்நுடைர கலங்க, 
யவனர் தந்த விடைனCாண் நன்கலம் 
வெபான்வெனாடு வந்து கறிவெயாடு வெபயரும் 
வ]ம்வெகழு முசிறி'.

மீன் விற்று விடைலயாகப் வெபற்ற வெநல்டைலக் குவித்து, அந்வெநல்டைலத் கதாணிகளில் ஏற்றிவந்து 
Cடைனகளில் நிடைறத்து Cடைனகளில் குவிந்துகிடக்கும் மி]குப் வெபாதி ‘கடை]ப் கபவெராலி மிக்க 
கடற்கடைரயில் தாறுCாறாகப் கபாட்டு டைவப்பர். கலங்களில் வந்த வெபாற்காசுகடை] உப்பங் கழிகளில் 
நிற்கும் கதாணிகளில் கடைர கசர்ப்பர். Cடைலபடு வெபாருள்கடை]யும் கடல்படு வெபாருள்கடை]யும் ஒன்று 
கலந்து, வந்து புகழ் பாடுவார்க்கு வழங்குவர். கள்வ]ம் மிக்கதும், வெபான்Cாடைல அணிந்த கசரர்க்கு 
உரியதுCான, முழங்கும் கடல்கபால் முரசு முழங்கும் முசிறி .

‘'மீன் வெதாடுத்து வெநல் குடைவஇ, 
மிடைச அம்பியின் Cடைன Cறுக்குந்து; 
Cடைனக் குடைவ இய கறி மூடைடயால் 
கலிச் சும்டைCய கடைரகலக் குந்து; 
கலம் தந்த வெபாற்பரீசம் - 
கழித்கதாணியால் கடைர கசர்க்குந்து; 
Cடைலத்தாரமும் கடல்தாரமும் 
அடைலப்வெபய்து வருநர்க்கு ஈயும் - 
புனலம் கள்ளின், வெபாலந்தார்க் குட்டுவன், 
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி”
           புறம் : 343 : 7-10
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கடற்கடைர வாழ் Cக்கள், கடலில் கலங்கள் கவிழ்ந்து கபாவடைத அறிந்திருந்தனர். அதனால்தான் 
அடுத்துவரும் பாட்டில், அழகிய உவடைC இடம் வெபற்று]து. “பாணன் டைகயில் உள்], யாழுக்கு உரிய 
இலக்கணப் பண்புகக]ாடு கூடிய நல்ல யாழ், அழகிய வண்டுகள் கபால இம் எனும் இடைச எழும், நீ 
வழக்கCாக வரும் வெதருவில், நீ வருவடைத எதிர் பார்த்து உன் Cார்டைப, முன்பு தCக்கு உரியதாகப் 
வெபற்றிருந்த, சிறந்த அணிகடை] அணிந்திருந்த பரத்டைதயர் பலரும், நீ டைகவிட்டுவிட்ட கவடைலயால், 
கண்களிலிருந்து வெவப்பம் மிகுந்த கண்ணீர் வெசாரிந்தவாகற, வெகாடிய புயல் காற்று கடுடைCயாக 
வீசுவதால் துன்புற்றிருந்தகபாது, கடலில் தாம் ஏறியிருந்த Cரக்கலம் கவிழ்ந்துவிட, கCலும் 
கலக்க முற்றுத் தாமும் ஒரு கசரக் கடலில் வீழ்ந்து ஆண்டு மிதந்து வந்த ஒரு பலடைகடைய, வீழ்த்த 
அடைனவரும் ஒருகசரப் பற்றிக் வெகாண்டு, தாம் தாம் தனித்தனி இழுப்பது கபால, உன் டைககடை]ப் பற்றி, 
அவரவர் நத்தம் பக்கம் இழுக்க, அவரிடைட அகப்பட்டு நீ வருந்திய வருத்தத்டைத நான் கண்கூடாகக் 
கண்கடன்: கண்ட என்னால் யாது வெசய்ய இயலும்?"

"கண்டவெனன்; Cகிழ்ந! கண்டு எவன்வெசய்ககா? 
பாணன் டைகயது பண்புடைடச் சீறியாழ் 
யாணர் வண்டின் இம்வெCன் இமிரும் 
ஏர்தரு வெதருவின் எதிர்ச்சி கநாக்கி, நின் 
Cார்புதடைலக் வெகாண்ட Cாண் இடைழ Cகளிர், 
கவகல முற்ற வெசய்து வீழ் அரிப்பனி , 
கால் ஏழுற்ற டைபதடு காடைலக் 
கடல்Cரம் கவிழ்ந்வெதனக் கலங்கி உடன்பிறப்பு 
பலர் வெகாள் பலடைக கபால் 
வாங்க வாங்க நின் தூங்கு அஞர் நிடைலகய"

         நற்றிடைண : 30

இந்த அதிகாரத்தில் எடுத்துக் காட்டப்பட்ட பல வெசய்யுள்களிலும், இயல்பான அல்லது கற்படைனத் 
திறCான இந்தியக் கடைலயின் முழு முதல் மூலCாம் சிறப்பியல்புகடை]த் தனிகய காணலாம். இந்தியக் 
கடைலயின் கநாக்கம், வெதாடக்க நிடைலயில் அழகு படுத்துவகத ; ஒன்டைறப் பார்த்து, அடைதப் 
பின்பற்றுவதன்று. கடைலஞன், இலக்கியப் வெபாரு]ாகிவிட்ட இயற்டைகப் வெபாருட்கடை], 'இற்று' எனல் 
கபால், உள்]து உள்]வாகற கூறிவிடுவடைத விரும்பவில்ல. Cாறாகத், தன் டைகயில் கிடைடத்த 
அப்வெபாருடை] அழகு வெசய்வதற்கான அ]விற்கு எல்டைலகய இல்டைல. எடுத்துக் டைகயாண்ட வெபாருளின் 
ஒவ்வெவாரு சிறு கூறும், இயற்டைககயாடு கூடிய தாகத் வெதளிவாகப் புலப்படவல்ல, அணிகளின் சிறுகூறு 
க]ால் அழகு வெசய்யப்பட்டிருக்கும். ஆககவ, வெசய்யுள் நடைடயில், ஒவ்வெவாரு வெபயர்ச்வெசால்லுக்கு 
முன்பும், ஒரு வெபயரடைடச் வெசால் வெகாடுக்கப்படும். அவ்வாறு வெகாடுக்கப் படும் இடைட ஒரு வெதாடராக 
அடைCந்துவிடின், அத்வெதாடரில் இடம் வெபற்றிருக்கும் ஒவ்வெவாரு வெபயர்ச்வெசால்லின் முன்னும் ஒரு 
வெபயரடைட வெகாடுக்கப்படும். இம்முடைற , கிகரக்கக் கடைலக் வெகாள்டைககளில் பயிற்சி வெபற்றிருக்கும் ஓர் 
உள்]த்டைதக் குழப்பத்திற்கு உள்]ாக்கி, ஆங்கிலத்திற்கு வெCாழி வெபயர்ப்படைத மிகக் கடினCாக்கும் 
வடைகயில், முழுச் வெசய்யுடை]யும் கநாக்கும்கபாது, ஓவியங்க]ால் ஒப்படைன வெசய்யப்பட்ட வாயில் 
ககாபுரம் கபால் கதான்றும் வடைர வெதாடர்ந்து நடைடவெபறும். வெதன்னிந்தியக் கடைலஞர்களின் உள்]ம், 
வெவப்ப Cண்டலக் காடுகளில், இடைலகள் Cலர்கள் ஆகியவற்றின் தங்குதடைடயற்ற வ]டைCக்கு 
அடிடைCப்பட்டுப் கபானதன் விடை]வான, அடைவ பற்றிய ஆழ்ந்த சிந்தடைன, அக்காலத்திய இந்தியக் 
கடைல வ]ர்ச்சிக்குத் தூண்டுககாலாய் நின்றது. டைசவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் 1920

திருவெநல்கவலி, வெதன்னிந்திய டைசவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிவெடட்,

தடைலடைC நிடைலயம் : 154, டி. டி. கக. சாடைல, ஆள்வார்கபட்டைட, வெசன்டைன - 18.

கிடை] நிடைலயங்கள் :

79, பிரகாசம் சாடைல, (பிராடுகவ) வெசன்டைன - 108.
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91, கீடைழத் கதர்த் வெதரு, திருவெநல்கவலி - 6.

18, ரா5வீதி, ககாயமுத்தூர் - 1.

28. நகர் உயர் பள்ளிச் சாடைல, கும்பககாணம்-1.

24. நந்தி ககாயில் வெதரு, திருச்சி - 2.

36. வெசர்ரி கராடு, கசலம் - 1..

70/poem>}} 71, தானப்ப முதலி வெதரு, Cதுடைர - 1.

அப்பர் அச்சகம், வெசன்டைன - 600 106.
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